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คํานํา 
                      

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดพิมพ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประกาศ/ระเบียบ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เก่ียวกับหลักเกณฑ/แนวทาง   
และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ พ.ศ. 2547 – 2551 และเผยแพรเพ่ือเปนประโยชนตอการสืบคนและการ
ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของไปแลวนั้น 

เน่ืองจากปจจุบันมีกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา แนวทางและแนวปฏิบัติที่ เ ก่ียวของ เ พ่ิมขึ้นและยกเลิกการใช สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงไดจัดพิมพ “รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เก่ียวกับหลักเกณฑ/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่
เก่ียวของ ตั้งแต มกราคม 2552 – มีนาคม 2554” ตอจาก ฉบับ พ.ศ. 2547 – 2551 เพ่ือเปน
ประโยชนตอสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเปนคูมือ
การปฏิบัติงาน/การสืบคนของเจาหนาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนวยงานที่
เก่ียวของ เพ่ือรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน และ
สามารถสืบคนขอมูลดังกลาวไดใน www.mua.go.th/users/he-commission/law.php 
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2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2552……….... 17-18 
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17.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ................ 1,065-1,066 
 เปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ พ.ศ. 2552 
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 ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  
19. แนวปฏบิัตเิก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศกึษา กรณีจางเหมาเอกชนดําเนินการแทน...1,069-1,070 
20. แนวปฏิบตัิการกําหนดอาจารยประจําหลกัสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตและหลักสูตร………….………… 1,071 
 ประกาศนียบตัรบัณฑติชั้นสูงในสาขาวชิาเดียวกัน 
21. แนวปฏิบตัิจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ เรื่องการแตงตั้ง……… 1,072-1,073 
 ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
22. แนวปฏิบตัิการแตงตั้งผูเชีย่วชาญเฉพาะ............................................................................................. 1,074 
23.  ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ.....................................……… 1,075-1,076 
 วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาํหรับคนพิการ พ.ศ. 2552 
24.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา.. 1,077-1,079 
 พ.ศ. 2552 
25.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษา....... 1,080-1,081 
 ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ 

สวนที ่2 

1.  กฎกระทรวง 
ออกตามพระราชบัญญตัสิถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
-  กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาต....................1,082-1,094 
 ใหเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 

2.  ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบัตทิี่เกีย่วของ 
ออกตามพระราชบัญญตัสิถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2550 
1.  ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ และวธิีการแตงตั้งคณาจารย...1,095-1,097 
 ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2552 
2.  ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสอบสวนอธิการบดี………..… 1,098-1,099
 ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
3.  หลักเกณฑเก่ียวกับการอนญุาตใหขาราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษ.............................. 1,100 
 ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน 
4.   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัตติอนิสิตนักศึกษา........1,101-1,112 
 
กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/หลกัเกณฑ/แนวปฏิบัติ ที่ถูกยกเลิกทั้งฉบบั และปรบัเพ่ิม/ยกเลิกขอความ………...1,113 

 
………………………………. 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

 

 
 

  
  

 

กฎกระทรวง 
วาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๔๗  

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 

“การประเมินคุณภาพภายใน”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   

การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น 

หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา   

1



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

“การประเมินคุณภาพภายนอก”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  หรือผูประเมินภายนอก   

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบ 
และโครงสราง  การวางแผน   และการดําเนินงานตามแผน   รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย 

(๑) การประเมินคุณภาพภายใน 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย   

(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ขอ ๕ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป   

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้  ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 

2



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานที่เก่ียวของ  เพื่อพิจารณาและเปดเผย

รายงานนั้นตอสาธารณชน 

ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ

จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

หมวด  ๒ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

สวนที่  ๑ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ขอ ๘ การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้  ใหใชบังคับแกการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   

ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ให เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงต้ังข าราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการ 

และเลขานุการ 
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หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ

หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่

พรรคการเมือง 

ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป   

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหแตงต้ังผูอื่นดํารงตําแหนงแทน  

เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน 

ก็ได  และใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน  ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู 

ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม   

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๑๐ 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีอํานาจหนาที่  

ดังตอไปนี้ 
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หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผล 
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่ เกี่ยวของตามที่ รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๕) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๖) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๗) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๘) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการสงเสริม  สนับสนุน  และกํากับดูแลของหนวยงาน 
ตนสังกัด 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งได   
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี  ประกาศผอนผันการปฏิบัติ 
และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ 
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หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๑๔  (๑)  ตองสอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณของสถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด   และตองครอบคลุมสาระการเรียนรู 

และกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน  ชุมชน  และทองถิ่นดวย 

ขอ ๑๖ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ   ๑๔   (๒)   

ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

(๒) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน  

และเปนรูปธรรม 

(๓) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา  ผลการวิจัย  หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได   

ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  

การสงเสริมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการ  เพื่อนําไปสู

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 

(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 

(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน

ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา   มารดา  ผูปกครอง   

และองคกรชุมชน 

(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 

ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับ

รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุน  และรวม

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ   

รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
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หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

สวนที่  ๒ 
การอาชีวศึกษา 

 

 

ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา”  ประกอบดวย 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   

ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ

ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๑๙  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

การอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา  โดยนําผล 

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

อาชีวศึกษา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 
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หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการสงเสริม  สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๑)  ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา  รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน  ทองถิ่นและเทคโนโลยี 

ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกบัระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ขอ ๒๕ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๒)  จะตอง
สอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

(๑) วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ  และแผนดําเนินการของสถานศึกษา 
(๒) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ 
(๓) การวิจัยและนวัตกรรม 
(๔) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
(๕) การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  และนันทนาการ 
(๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 
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หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 

ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองดํา เนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   

ของสถานศึกษา  โดยใหมีการกํากับและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และตอเนื่อง 

ขอ ๒๗ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผู เ รียน 

ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิชา  ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  หรือตามระยะเวลา 

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร 

ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน

รวมในการจัดการอาชีวศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ  รวมทั้ง

ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

สวนที่  ๓ 
การอุดมศึกษา 

 

 

ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ซ่ึ ง รัฐมนตรีแต ง ต้ังโดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   
ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 
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หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ

ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก

ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓๐  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยนําผล 

การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย 

ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดหลัก

เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

อยางตอเนื่อง  และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหพิจารณาจาก 

(๑) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   

โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด 

(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่กําหนดไว 

(๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

ขอ ๓๕ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหใชแนวปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
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หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ 

ที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  โดยมีหนาที่พัฒนา  บริหาร   

และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก  เพื่อใหเกิด

ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  

เพื่อใชกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย

และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน  โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

(๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ 

ขององคประกอบตาง ๆ  ที่ใชในการผลิตบัณฑิต  ดังตอไปนี้ 

 (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ   

 (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 

 (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 

 (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น 

 (จ) อุปกรณการศึกษา   

 (ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 

 (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 

 (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามที่ เ ห็นสมควร  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริม 

และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขอ ๓๖ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย างนอยหนึ่ งค ร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
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หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพภายนอก 

 

 

ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง  เปนธรรม  และโปรงใส  มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน

จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา 

ของชาติ  โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย  ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ  และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ  
เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น 

(๖) ความเปนอิสระ  เสรีภาพทางวิชาการ  เอกลักษณ  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา 

ขอ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน   
ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจาก

มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ 
ของรัฐมนตรี 

ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด 
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หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา   ผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน  ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น  และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน  เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินคร้ังแรก 

ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๔๐  
ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ  ท้ังนี้  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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  หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  ๒  ปริญญา 

ในสถาบันอุดมศึกษาไทย   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

โดยที่ เปนการสมควรกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี   
๒  ปริญญา  ในสถาบันอุดมศึกษาไทย  เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
หลากหลาย  ทันสมัย  มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับความกาวหนาดานวิชาการและ
วิชาชีพ  เพื่อใหผูศึกษาไดศึกษาใน  ๒  หลักสูตรที่แตกตางกัน  แตมีสวนสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
ในระยะเวลาเดียวกันได  ซ่ึงอาจใชเวลาศึกษาสั้นลงและประหยัดคาใชจายในการศึกษา  ทําใหผูศึกษา 
มีความเชี่ยวชาญในศาสตรทั้ง  ๒  ศาสตร  และสามารถเชื่อมโยงศาสตรเหลานั้นไดอยางบูรณาการ   
เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา   ๘   แหงพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
จึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  ๒  ปริญญา  ในสถาบันอุดมศึกษาไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  ๒  ปริญญา  ในสถาบันอุดมศึกษาไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๒”   

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี  ๒  ปริญญา  (Dual  Bachelor’s  Degree  Program)  

หมายถึง  หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ใหผูเรียนศึกษาพรอมกัน  โดยผูสําเร็จการศึกษา 
จะไดรับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 

ขอ ๔ ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  ระบบการจัดการศึกษา  การคิดหนวยกิต  
โครงสรางหลักสูตร  การรับและเทียบโอนหนวยกิต  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร  
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  ระยะเวลาการศึกษา  เกณฑการสําเร็จการศึกษา   
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  หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

การกําหนดชื่อปริญญา  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  และการพัฒนาหลักสูตร  ใหเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่  
๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และหลักเกณฑหรือแนวทางที่เกี่ยวของ 

ขอ ๕ หลักสูตรที่จะนํามาจัดการศึกษาแบบควบระดับปริญญาตรี  ๒  ปริญญา  ตองเปน
หลักสูตรที่สถาบันเปดสอนแยกเปนสองหลักสูตร   

ขอ ๖ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี  ๒  ปริญญา  ตองกําหนด
วิชาที่สามารถเรียนรวมกันได  และวิชาเฉพาะที่ตองการใหศึกษาจากทั้งสองหลักสูตรใหชัดเจน 
ทั้งจํานวนวิชาและจํานวนหนวยกิต 

ขอ ๗ ผูเขาศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร   
ซ่ึงอาจเปนแผนการศึกษาที่ศึกษาตอเนื่องกันอยางครบถวน   

ขอ ๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่จะพิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชากายอุปกรณศาสตร  และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร

เปนการเพิ่มเติม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๔๑  (๔)  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่  ๙/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๓  กันยายน  

๒๕๕๒  จึงกําหนดชื่อปริญญา  ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๓ สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร  ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา  กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต  

(Bachelor  of  Prosthetics  and  Orthotics)  และใชชื่อในระดับปริญญาโทวา  กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต  

(Master  of  Prosthetics  and  Orthotics) 

ขอ ๔ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร  ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา  ดุริยางคศาสตรบัณฑิต  

(Bachelor  of  Music)  ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา  ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  Music)  และใชชื่อ

ในระดับปริญญาเอกวา  ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Music)  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

(Doctor  of  Philosophy) 

ขอ ๕ การกําหนดชื่อและอักษรยอปริญญาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ของสาขาวิชากายอุป

กรณศาสตร  และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร  ดังตอไปนี้ 
ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ 

(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ 

(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก) 
๑) สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร 
 ๑) กายอุปกรณศาสตรบัณฑติ กอ.บ. 
 ๒) กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑติ กอ.ม. 

 
๑) Bachelor  of  Prosthetics  and  Orthotics B.PO. 
๒) Master  of  Prosthetics  and  Orthotics M.PO. 
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  หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ   ๒๕๕๓ 
 

 

ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก) 

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทและปริญญาเอก) 

๒) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร   
 ๑) ดุริยางคศาสตรบณัฑิต ดศ.บ. 
 ๒) ดุริยางคศาสตรมหาบณัฑิต ดศ.ม. 
 ๓) ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต ดศ.ด. 
  หรือ  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. 

 
๑) Bachelor  of  Music    B.M. 
๒) Master  of  Music    M.M. 
๓) Doctor  of  Music  D.M. 
        หรือ  Doctor  of  Philosophy   Ph.D 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  (ฉบับที่  ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาการแพทยแผนจีน  เปนการเพิ่มเติม   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๔๑  (๔)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมคร้ังที่  ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓   
จึงกําหนดชื่อปริญญา  ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๔  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓  เปนตนไป 
ขอ ๓ สาขาวิชาการแพทยแผนจีน  ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา  การแพทยแผนจีนบัณฑิต  

(Bachelor  of  Traditional  Chinese  Medicine)  ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา  การแพทยแผนจีน  
มหาบัณฑิต  (Master  of  Traditional  Chinese  Medicine)  และใชชื่อในระดับปริญญาเอกวา  การแพทย  
แผนจีนดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Traditional  Chinese  Medicine)   

ขอ ๔ การกําหนดชื่อและอักษรยอปริญญาภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ   ของสาขาวิชา
การแพทยแผนจีน  ดังตอไปนี้ 

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท   

และปริญญาเอก) 

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท   

และปริญญาเอก) 
๑) การแพทยแผนจีนบัณฑิต พจ.บ. 
 
๒) การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต พจ.ม. 
 
๓) การแพทยแผนจีนดุษฎีบัณฑิต พจ.ด. 
 

๑) Bachelor  of  Traditional B.CM.   
 Chinese  Medicine   
๒) Master  of  Traditional M.CM.   
 Chinese  Medicine   
๓) Doctor  of  Traditional D.CM.   
 Chinese  Medicine   

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

เ พ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใช เปนแนวทางในการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ัง 
อยางมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  และมาตรา   ๓๑   
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุม
ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในประกาศกระทรวงนี้ 
“นอกสถานที่ต้ัง”  หมายความวา  สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ซึ่งมิใชเปนที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษา 
“สภาสถาบัน”  หมายความวา  สภาสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง 
ขอ ๒ ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังในสวนงานที่สภาสถาบันกําหนด 
ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาจะจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังดวยวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียน

หรือวิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนตามที่สภาสถาบัน
กําหนดก็ได 

ขอ ๔ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ใหจัดการศึกษาในที่ต้ังเปนหลักเวนแต 
มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน  สถาบันอุดมศึกษาจะจัด
การศึกษานอกสถานที่ต้ังก็ไดตามเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนในที่ต้ังแลว 
(๒) ดําเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓) จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและ 

มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
(๔) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ต้ัง 
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  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) จัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนวอาชีพ  การจัดบริการสวัสดิการ  
นักศึกษา  และบริการดานอื่นใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ต้ัง 

(๖) จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา  มีความปลอดภัยและมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางเพียงพอ 

(๗) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ขอ ๕ ใหอธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังตอสภาสถาบัน  พรอมทั้งเสนอ
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 

(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ังที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ  วิธีการและ
ระยะเวลาจัดการศึกษา  พรอมทั้งที่ต้ังและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 

(๒) เอกสารแสดงการเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดการเรียนการสอนหรือ
หลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการเชาที่ดิน  หรือหลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการใชที่ดินหรือ
อาคารสถานที่ตามระยะเวลาที่กําหนดใน  (๑) 

ขอ ๖ เมื่อสภาสถาบันพิจารณาใหเห็นชอบแลว  ใหอธิการบดีแจงตอคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเพื่อทราบภายในสามสิบวัน 

ขอ ๗ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไมสามารถดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ัง 
ไดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ใหสถาบันอุดมศึกษา 
แจงตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  และในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีขอเสนอแนะใดใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแกไข  ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการแลวเสนอผลการ
ดําเนินการนั้นตอสภาสถาบัน  และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 

ขอ ๘ ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอสภาสถาบันพิจารณาทบทวนและใหความเห็นชอบ 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังกอนวันที่ประกาศกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับตามแนวปฏิบัติขางตนและ
แจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเกาสิบวัน  นับแตที่ประกาศกระทรวงนี้ใชบังคับ 
เพ่ือเสนอตอสาธารณชนตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

นอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

.............................. 
 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประโยชนในการรักษาไวซึง่คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และการบริหารดานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใหดําเนนิการไปไดดวยดี  
ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความ ขอ ๔(๗) ของกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือวนัที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง
กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคณุภาพการจัดการศึกษานอกสถาน 
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังตอไปน้ี 

  ๑. สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของ
หลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้ง ตองไดรับความเหน็ชอบจากสภาสถาบันกอนการเปด
ดําเนินการ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นบัตัง้แตวันทีไ่ดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน 

  ๒. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของ 
หลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้ง จะตองมีสถานที่ตัง้หลักของสถาบันอุดมศึกษา 
      ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองมีสถานทีต่ั้งหลักตามทีร่ะบุไวในขอกาํหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

  ๓. ในกรณีที่เปนการเชาสถานที่และอาคารเพื่อดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
จะตองไมเปนการเชาชวงโดยเปนการดําเนินการเพียงชั่วคราว ซึ่งสถาบันตองระบุกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ใหชัดเจน 
      กรณีที่เปนความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพ่ือใชสถานที่และอาคารในการจัดการศึกษา 
สถาบันตองไดรับความยินยอมใหใชสถานที่และอาคารจากหวัหนาหนวยงาน หรือผูมีอํานาจของหนวยงาน 
นั้น ๆ  
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  ๔. สถานที่และอาคารที่ใชในการจัดการศึกษา จะตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสิ่งสนับสนุนทางการ 
ศึกษาอยางเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง เชน หองเรียน หองทํางานของอาจารย 
สถานที่หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษาอันจําเปนตอการเรียนการสอนในแตละสาขาวชิาที่เปดสอน  
หองสมุด  จํานวนหนังสือในสาขาวิชาที่เปดสอน  รายชื่อฐานขอมูลในสาขาวิชา (กรณีบัณฑิตศกึษา)  
คอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  เปนตน 

  ๕. สถาบันตองจัดใหมีบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนวอาชีพ  การจัดบริการ 
สวัสดิการนักศึกษา และบรกิารดานอ่ืน ๆ ที่มีมาตรฐานเชนเดียวกบัการจัดการศึกษาในสถานทีต่ั้ง และ
ตองแจงใหนักศึกษาไดรับทราบถึงบริการเหลานั้นดวย 

  ๖. หลักสูตรทีจั่ดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  ตองเปนหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอน 
ในสถานทีต่ั้งแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และเปนหลักสูตรที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรยีบรอยแลว  

  ๗. หลักสูตรทีจั่ดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งถือเปนอีกหนึ่งหลักสูตร สถาบนัตอง
จัดหาอาจารยประจําหลักสตูร/อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรอีกชุดหนึ่งที่ไมซ้ําซอนกับในสถานที่ตั้ง 
โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบตัติามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 

  ๘. กรณีที่สถาบันประสงคจะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเฉพาะบางสวนของ
หลักสูตรทีเ่ปดดําเนินการในสถานที่ตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนไดไมเกินครึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เปดสอน  ซึ่งสถาบันสามารถใชอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได 

  ๙. ขอมูลและหลักฐานที่สถาบัน จะตองเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือประกอบการพิจารณารับทราบการจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้งของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบดวย 
      ๙.๑ โครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ระบุ เหตุผล ความจําเปน และ
วัตถุประสงค ในการใชสถานที่และอาคารทีมิ่ใชสถานทีต่ั้งตามที่ระบุไวในขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หรือตามพระราชบญัญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในกํากับ  ระยะเวลาที่จะเปดสอนและ
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ  หลักสูตรทีเ่ปดสอน  หรือรายวิชาทีเ่ปดสอน (กรณีสอนเฉพาะบางสวนของ
หลักสตูร) จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรในแตละปการศึกษา  
      ๙.๒ สําเนาสัญญาเชาและรายละเอียดแนบทายสญัญาเชา หรือสําเนาหนังสือยินยอม 
เกี่ยวกับการใชสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่ตั้ง ในกรณีที่เปนสถานที่หรืออาคารเชาหรือ ความรวมมือ
กับหนวยงานอื่นในการใชสถานที่และอาคาร   
      ๙.๓ ขอมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ที่ระบุรายละเอียดของพื้นที่ของการใช
ประโยชนในสวนตางๆ ของบริเวณและอาคารนั้น ๆ  ขอมูลแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งสนบัสนุน 
ทางการศึกษา และอุปกรณการศึกษา 
      ๙.๔ ขอมูลของอาจารยประจําหลักสตูร/อาจารยผูรบัผิดชอบหลกัสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตัง้ที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  
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       ๙.๕ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชพี 
การจัดบริการ สวัสดิการนักศึกษา และบรกิารดานอ่ืนที่มีมาตรฐาน 
       ๙.๖ ขอมูลอ่ืนๆ ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงใหสถาบันจัดสง
ขอมูลเพิ่มเตมิ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  ๑๐. ขอมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบนั ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน และสถาบันไดแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาจะเผยแพรขอมูลการเปดดําเนินการหลักสตูรนอกสถานทีต่ั้งของสถาบัน เพ่ือใหสาธารณะไดรับทราบ 

  ๑๑. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบันตอง
รายงานใหสภาสถาบันทราบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน นบัตั้งแต 
วันที่สภาสถาบันรับทราบ 

  ๑๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดําเนินการใหมีการติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศฉบับนี้    

  ๑๓. ในกรณีทีไ่มสามารถปฏิบัตติามหลักเกณฑและแนวปฏิบตัินี้ได หรือมีความจําเปน 
ตองปฏิบัตินอกเหนือที่กําหนดในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนอันสิ้นสุด 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 

(ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ที่ ศธ 0506(2)/ว 699 – ว 702              สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ 10400 

                                 9  มิถุนายน  2553 

เรื่อง  การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

เรียน  อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรฐั/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาสงฆ 
 
  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเคยแจงใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ถือปฏิบัติ เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันตามแนวทางที่ กําหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ืองหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 รายละเอียดตามหนังสือที่ 
ศธ 0506(2)/ว402 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 หนังสือที่ ศธ 0506 (2)/ว744 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552  
และหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว1366 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ตามลําดับนั้น 

  เนื่องจาก คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เม่ือวันที่            
6 พฤษภาคม 2553 ไดพิจารณาเรื่องแนวปฏิบัติในการดําเนินการเร่ืองการรับทราบการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาแลว มีมติดังนี้ 

1. สถาบันอุดมศึกษาใดยังไมไดแจงเ ร่ืองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งให          
เรงดําเนินการแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ไดรับแจง (วันที่
ไดรับหนังสือฉบับนี้) หากพนกําหนดจะถือวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมรับทราบ      
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น 

2. กรณีที่สถาบันอุดมศึกษา ไดเคยแจงเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมายัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ    
ขอขอมูลเพิ่มเติมไปแลวนั้น ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ไดรับแจง 
(วันที่ไดรับหนังสือฉบับน้ี) หากพนกําหนดจะถือวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมรับทราบ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น เชนกัน 

3. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประสานกับสํานักงาน ก.พ. เรื่องการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่จัดการศึกษา    
นอกสถานที่ตั้งตอไปดวย 
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 อนึ่ง คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษา       
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. ไมควรจัดการศึกษานอกที่ตั้งทับซอนในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เวนแตใน
พ้ืนที่นั้นไมมีการจัดการศึกษาหลักสูตรน้ันและอาจมีความรวมมือกับหนวยงานที่จะพัฒนาบุคลากรเปน
การเฉพาะกิจแลวยุบเลิกเม่ือส้ินสุดภารกิจ 

2. ไมควรจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ณ นอกสถานที่ตั้งของสถาบัน 
3. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จะตองมีความชัดเจน 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป ทั้งนี้โปรดแจงใหสภา

สถาบันอุดมศึกษาทราบตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

(ลงชื่อ)   กําจร  ตติยกว ี
(รองศาสตราจารยกําจร  ตติยกวี) 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา                              
โทรศัพท 0-2610-5382                         
โทรสาร 0-2354-5530 , 0-2354-5481 
-------------- 
หมายเหตุ แจงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ท่ี ศธ 0506(2)/ว 699  ลงวันที่  9  มิถุนายน  2552 
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ที่ ศธ 0506(4)/ว 1602                     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
  กรุงเทพฯ 10400 

                           27  ธันวาคม  2553 

เรื่อง  แนวปฏิบัติในการรบัทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

เรียน  อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรฐั/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกํากับ 

อางถึง  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว 701 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553 

ตามหนังสือที่ อ างถึ ง  สํา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได เคยแจงให
สถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 
5/2553 เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เรื่องแนวปฏิบัติในการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษามาแลวคร้ังหนึ่ง นั้น 

  บัดน้ี คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 11/2553 เ ม่ือวันที่ 4 
พฤศจิกายน 2553 ไดเห็นชอบในหลักการกําหนดแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรับทราบการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  1. กรณีสถาบันอุดมศึกษาแจงเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอขอมูลเพ่ิมเติมโดยกําหนดใหสงขอมูลกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่
ไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากตรวจสอบพบวายังไมสอดคลองตาม
หลักเกณฑใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงการดําเนินงานได
อีก 1 คร้ัง โดยกําหนดใหสงขอมูลกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และหากพนกําหนดแลวยังไมไดรับขอมูลใหถือวาคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม
รับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น 
  2. กรณีสถาบันอุดมศึกษาเปดดําเนินการหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ิมในสถานที่นอกที่ตั้งเดิม 
หรือการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในสถานที่ใหม และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หากพบวาสถาบันอุดมศึกษาไมไดแจงใหสํานักงาน  
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากสภาสภาบัน ใหถือวา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไมรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น เชนกัน 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป และแจงใหสภาสถาบันทราบตอไปดวย    
จะขอบคุณยิ่ง 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
(ลงชื่อ) กําจร  ตติยกว ี

(รองศาสตราจารยกําจร  ตติยกวี) 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
โทรศัพท 0-2610-5832   
โทรสาร 0-2345-5530 
-------------- 
หมายเหตุ แจงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ท่ี ศธ 0506(4)/ว 1599  ลงวันที่  27  ธันวาคม  2553 
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  หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  หมวด  ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา  ๔๗  กําหนดใหมีระบบ  
การประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวยระบบ  
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติข้ึน  เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และเพื่อเปนการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง  ๆ 
เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่  ๔  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
จึงออกประกาศไวดังนี้   

๑. ประกาศนี้ เรียกวา   “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศนี้สําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต  มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา  และใหใชบังคับ
ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. วัตถุประสงค 
 เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ใหสามารถผลิตบัณฑิต 
ที่มีคุณภาพ  และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา   

๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ประกอบดวย 
 ๔.๑ ระดับคุณวุฒิ  ไดแก   
  ระดับที่  ๑  อนุปริญญา  (๓  ป)   
  ระดับที่  ๒  ปริญญาตรี   
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  หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

  ระดับที่  ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ระดับที่  ๔  ปริญญาโท   
  ระดับที่  ๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ระดับที่  ๖  ปริญญาเอก   
 ๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง  ๆ  ตองเปนไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย  ๕  ดาน  คือ   
  (๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม   
  (๒) ดานความรู   
  (๓) ดานทักษะทางปญญา   
  (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
  (๕) ดานทักษะการวิ เคราะห เชิงตัวเลข   การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 สําหรับสาขา /สาขาวิชาที่ เนนทักษะทางปฏิบั ติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู   

ดานทักษะพิสัย 
 โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตร

อยางนอยตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัติ  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 ๔.๓ ชื่อปริญญา  จํานวนหนวยกิต  ระยะเวลาในการศึกษา  และการเทียบโอน  ผลการเรียนรู  
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ไปพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ  ของแตละระดับคุณวุฒิ  เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิต
ที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ  และ
ระดับสากล 

๖. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา  โดยจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชา  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  (ถามี)  
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  หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๕๒ 
 

 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กําหนด  และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อใหมั่นใจวา  บัณฑิต
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ  ๔.๒ 

๗. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร  โดยมีตัวบงชี้   
การประกันคุณภาพของหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  และเกณฑการประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น  ๆ 

๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอย   
ทุก  ๆ  ๕  ป   

๙. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการไดมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนคร้ังแรกต้ังแตปการศึกษา  
๒๕๕๓  เปนตนไปตามประกาศนี้  สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ประกาศนี้ภายในปการศึกษา  ๒๕๕๕ 

๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้ 

๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได  หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่จะพิจารณา  และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง  แนวทางการปฏิบัตติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
-------------------------------- 

เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือ
วันที่ ๔ มิถุนายน พ .ศ . ๒๕๕๒ จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังตอไปน้ี 

  ๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแตละระดับและสาขา/
สาขาวิชาซึ่ งครอบคลุมหัวขอตางๆ  ตามแบบ  มคอ .๑  ทายประกาศนี้  เ พ่ือใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรตอไป 

๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดสองวิธี ดังนี้ 
                     ๒.๑  ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้น เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 
   ๒.๒  ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวง 
ศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น  

 ๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามแบบ มคอ.๒ 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ทายประกาศนี้  

๔. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ 
หลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซ่ึงไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน 

   ๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ  

๖ . ใหสถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อใหบัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้นๆ และธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกลาว โดยดําเนินการ ดังนี้ 
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๒ 
 

๖.๑  พัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ  วธิีการสอนและวธิกีารวัดผลอยางตอเน่ือง 
  ๖.๒  จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพออยางมี

คุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อใชทรัพยากรรวมกันใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

๖.๓  จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทีค่รอบคลุมมาตรฐานผล 
การเรียนรูในทุกๆ ดาน ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 
   ๖.๔  จัดใหมีการรายงานผลการจัดการศึกษาเปนรายวิชา ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ทุกภาคการศึกษา และเปนรายหลักสูตรทุกปการศึกษา โดยมีหัวขอตามแบบ มคอ.๕ 
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับที่แนบทายประกาศนี้ 
     ๖.๕  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเน่ือง และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปการศึกษา  
   ๖.๖  ประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนาอยางตอเน่ืองอยางนอยทุกๆ ๕ ป 

๗.  ใหสถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเน่ืองทุกหลักสูตร  โดยดําเนินการดังนี้ 
   ๗.๑  กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
   ๗.๒  ดําเนินการประกันคณุภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร 
   ๗.๓  รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ  
   ๗.๔  นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ  

๘.  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรใหม/ปรับปรุงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลว
อยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
   ๘.๑  เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและได
แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรน้ัน 
    ๘.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป 
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเติม   ผลการ
ประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด    จึงจะ
ไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ป หรือนอยกวาใหพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน 
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    ๘.๓  หลักสูตรใดที ่ไมไดร ับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
    ๘.๔  กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับ
ดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการ
เผยแพร  หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการ
เผยแพรหลักสูตรน้ัน จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

๙.  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเน่ือง กรณีที่พบวาไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด ใหมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                 ๑๐.  ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวของปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบทายประกาศนี้ 
   
    ประกาศ ณ วันที่  ๑๖ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

                       

                   (ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช) 
             ประธานกรรมการ 
                                                          คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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แผนภูมิแสดงแผนภูมิแสดงขั้นตอนขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  การ ฯ

 
 
 

   
 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
 
 

๑ เม.ย. ๕๒ 

                                       
   

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา  
 

 ดานการสรางและสังคม  ดานการบริหารการจัดการ  ดานคุณภาพบัณฑิต 
ฐานความรูและสงเสริมความรู การอุดมศึกษา   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Teaching Unit 
(POD Network) 

รายละเอียดของหลักสูตร 
(Program Specifications) 

รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) 

(Course + Field Experience 
Specifications) 

กระบวนการเรียนการสอน 
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

 

การวัดและประเมินผล 
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต) 

 

รายงานรายวิชา 
(Course Reports) 

 

รายงานประจําภาคและประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Program Report) 

5 ป 

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา 

 

เสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติ 

เสนอ 

สกอ. 
รับทราบ 
หลักสูตร 
และ 

บันทึกไว 
ในฐาน 
ขอมูล 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชา

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา 

หลักเกณฑการเทียบโอน 

เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

สกอ. 

การจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม 

? 

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม) 

มหาวิทยาลยั 

รับรอง
หลักสูตรและ
เผยแพร 

ทุกป 

ไม 
ใช 

1 

กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง 1 

สกอ. 
ขึ้น

ทะเบียน 
หลักสูตร 

ใช 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และ 

แนวทางการปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบทาย 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง   แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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คํานํา 

 
 เอกสารแนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทาง
การปฏิบัติ ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้ 
 
 สวนที่ ๑    สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
      ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญที่ตองการใหความรูความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน ความหมาย หลักการสําคัญ วัตถุประสงคของการจัดทํา
โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน 
 
 สวนที่ ๒    ข้ันตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ  

              ประกอบดวยขั้นตอนและรายละเอียดที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการเพ่ือใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 
 สวนที่ ๓  ภาคผนวก 
      ประกอบดวย แบบฟอรมตางๆ ที่จะตองใชในการดําเนินการ ๗ แบบฟอรม ดังนี้ 

๑. แบบ มคอ. ๑   มาตรฐานคุณวุฒิระดบั....................สาขา/สาขาวิชา................. 
๒. แบบ มคอ. ๒   รายละเอียดของหลักสูตร 
๓. แบบ มคอ. ๓   รายละเอียดของรายวิชา 
๔. แบบ มคอ. ๔   รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
๕. แบบ มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
๖. แบบ มคอ.  ๖   รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
๗. แบบ มคอ. ๗   รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ก 
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สารบัญ 
 หนา 

คํานํา ก 
สวนที่ ๑ สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ  
๑.  ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ ๒ 
๒.  หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ๒ 
๓.  วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ๓ 
๔.  โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ ๔-๑๗ 

๔.๑  ระดับคุณวุฒิ ๔ 
๔.๒  การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
       ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย           

๖ 

๔.๓  มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ    ๗ 
๔.๔  ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ๑๕ 
๔.๕  จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา ๑๖ 
๔.๖  การกําหนดชื่อคุณวุฒิ ๑๖ 
๔.๗  การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ ๑๗ 

๕.  ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ  จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตร ๑๘ 
และมาตรฐานผลการเรียนรู  

๖.  คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ ๑๙ 
๗.  การทวนสอบมาตรฐาน ๒๓ 
๘.  ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน ๒๔ 
๙.  สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ๒๕ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ  
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๒๕ 
สวนที่ ๒  ข้ันตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
               แหงชาต ิ

 

๑.  การพัฒนามาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดบัคุณวุฒิ ๒๖ 
๒.  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) ๓๐ 
๓.  การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ ๓๓ 

ของภาคสนาม (Field  Experience  Specification)  
๔.  การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบนัอุดมศึกษา ๓๓ 
๕.  การเสนอหลักสูตรตอสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๓๓ 
๖.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๓๔ 
๗.  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)  ๓๔ 

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)  
(ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report)  
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สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
๘.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ๓๕ 
๙.  การเผยแพรหลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ๓๖ 

ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร  (Thai  Qualifications  
Register : TQR)  

๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ ๓๗ 
การอุดมศึกษา  

 
        
 

สวนที่ ๓  ภาคผนวก         ข 
     ๑.  แบบ  มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา...........สาขา/สาขาวชิา....... 
     ๒.  แบบ  มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
     ๓.  แบบ  มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา 
     ๔.  แบบ  มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
     ๕.  แบบ  มคอ.๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
     ๖.  แบบ  มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
     ๗  แบบ  มคอ.๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
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สวนที่ ๑ 
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 
 โลกยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอส่ือสารเปนอยางมาก     
ในดานการศึกษา เกิดการเคลื่อนยายของนักศึกษา ครู  อาจารย และบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากตางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผูที่ทํางานและตองการศึกษาเพิ่มเติม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานมีจํานวนมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีความใกลเคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอ่ืนๆ 
เพ่ือใหเกิดความสะดวกแกการเคลื่อนยายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต และนับตั้งแต
การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศ
อิตาลีเม่ือป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดขอตกลง Bologna Process ประเทศตาง  ๆในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน        
ระบบการจัดการศึกษา ที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ     
และขยายผลการดําเนินการไปตามประเทศตางๆ ทั่วโลก 

สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการ
เนนหนักใหปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหา
เปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยี  
ราชมงคลขึ้นเปนมหาวิทยาลัย การเปดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และใหอิสระในการดําเนินการ
แกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความ
หลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง 
ทามกลางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลาน้ีกอใหเกิดปญหาตามมา กลาวคือ จะทําอยางไรใหสังคมเชื่อม่ัน
ไดวาคุณวุฒิที่บัณฑิตไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงกันได 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการ
ดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา        
ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพ่ือเปน
เครื่องมือในการนํานโยบายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเก่ียวกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปน
รูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู 
(Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ 
และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเขาใจไดตรงกันและ
เชื่อม่ันถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันไดกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ  
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๑.  ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 
ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเช่ือมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสู
ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ 
ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปด
โอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ ใหความม่ันใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 
 
๒.  หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 ๒.๑  ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษา
ไดอยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการ
พัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใหม่ันใจวา บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง 
 ๒.๒  มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐาน  
ขั้นต่ําเชิงคุณภาพ เพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เก่ียวของไดเขาใจและ
ม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากน้ันจึงพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ  
 ๒.๓  มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและ
เชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 
 ๒.๔  มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับ
และเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปน
ระบบ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน 
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ไดอยางหลากหลาย โดยม่ันใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซ่ึงจะ
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ  
เปนที่ พึงพอใจของผู ใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม ชวยเพิ่มความเขมแข็งและขีดความสามารถ             
ในการพัฒนาประเทศไทย 
 
๓.  วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ๓.๑ เพ่ือเปนกลไกหรือเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)       
พ.ศ. ๒๕๔๕ เก่ียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม ดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  
 ๓.๒ เพ่ือกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู
ของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตางๆ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
และผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลัก และเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน 
วิธีการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา  

๓.๓ เพ่ือเชื่อมโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพ่ือบุคคลจะไดมี
โอกาสเพ่ิมพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและ
โปรงใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆ กับนานาประเทศได 

๓.๔ เพ่ือชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการ
ประกันคุณภาพภายนอกเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน  

๓.๕  เพ่ือเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจใน
กลุมผูที่เก่ียวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและ
ตางประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม  จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี  

๓.๖ เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการ
รับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

๓.๗. เพื่อใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา 
๓.๘. เพ่ือนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบัน 

อุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง  
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๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 ๔.๑  ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)  
  ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพ่ิมขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความ
ซับซอนของการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากน้ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ       
ยังกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวย เพราะเปนพ้ืนฐาน             
ความรู ความสามารถที่สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มตนที่ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) และสิ้นสุดที่ระดับที่ 
๖ ปริญญาเอก ดังนี้ 
   ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) 
   ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี 
   ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ระดับที่ ๔ ปริญญาโท 
   ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก  
   

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหน่ึงสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สงูขึน้ 
แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซ่ึงอาจขึ้นอยูกับคะแนน
เฉลี่ยสะสม หรือเง่ือนไขอ่ืนเพื่อใหม่ันใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ       
ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเปน ๒ สาย ไดแก สายวิชาการ เนนศาสตรบริสุทธิ์
ทางดานศิลปศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้นๆเปนหลกั 
ไมไดสัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุงเนนการศึกษาในลักษณะของ
ศาสตรเชิงประยุกต เพ่ือใหนักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูงซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชีพ และ
นําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  
  การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถท่ีสําคัญทั้งในการทํางานและการ
ดํารงชีพในชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจ การวิจัยและความรู
ทางทฤษฎีในสาขา /สาขาวิชาและสาขา /สาขาวิชาอ่ืนที่ เ ก่ียวของอยางทั่วถึง และพัฒนา
ความสามารถในการคิดและการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้ง
สองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกัน ซึ่งควรสะทอนใหเห็นในรายละเอียดของเน้ือหาสาระสําคัญ
และในชื่อปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหน่ึงสามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสาย
วิชาหนึ่งได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเง่ือนไขบางประการของการเขาศึกษาได เพ่ือใหผูเรียนมี
พ้ืนฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอสําหรับการศึกษาตอในระดับน้ันๆ และบรรลุผลการเรียนรู
ตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง 
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               โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ซึ่งเชื่อมโยงตอเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงสูอีกระดับหน่ึงที่สูงข้ึน  ดังแผนภูมิตอไปน้ี 

 
 

ระดับ ปริญญาทางสายวิชาการ  ปริญญาทางสายวิชาชีพ 
    

   ๖ 
ปริญญาเอกทางการวิจัย  

(ปร.ด.) 

 ปริญญาเอกทางวิชาชีพ  
(เชน บธ.ด., วศ.ด., ศษ.ด.)  

  

 

   ๕ 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ชั้นสูง 

 

  

 

   ๔ 
ปริญญาโททางการวิจัย  
(เชน ศศ.ม., วท.ม.) 

     ปริญญาโททางวิชาชีพ  
   (เชน บธ.ม., วศ.ม., ศษ.ม.) 

  

 

   ๓ 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

  

 

   ๒ 
ปริญญาตรี 

(เชน ศศ.บ., วท.บ.) 

 ปริญญาตรี ( เชน บธ.บ., วศ.บ., 
ศษ.บ., ทล.บ.) 

  

   

   ๑ 

 อนุปริญญา (๓ ป) 
 

 

  

 
  - 

 

แรกเขา 
   

หมายเหตุ :   เสนทึบ แสดงถึง เสนทางการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิ 
   เสนประ แสดงถึง เสนทางท่ีเปนไปไดในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและสายวิชา 
     แตอาจตองศึกษาเพ่ิมเติมในการเปล่ียนเสนทางการศึกษาเพ่ือใหมั่นใจวานักศึกษา  
     มีพ้ืนฐานความรูและทักษะท่ีจําเปนเพียงพอ สําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ 
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 ๔ .๒   การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
                   การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง  
จากประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย ๕ ดาน ดังนี้              

(๑)  ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยใน
การประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความ 
สามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเร่ืองสวนตัวและสังคม  

(๒)  ดานความรู  (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด 
และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 

(๓)  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ 
ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 

(๔)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง  
ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ  ตอตนเองและสงัคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการ
เรียนรูของตนเอง 

(๕)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง 
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถติ ิ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานน้ี บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน 
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตอง
เพ่ิมการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
 

  มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียน
พัฒนาขึ้นจากการเรียนรูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขา
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู 
ความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลาน้ันไดอยางเปนที่เชื่อถือเม่ือเรียนจบในรายวิชา
หรือหลักสูตรนั้นแลว 
    มาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผล
การเรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพ่ิมขึ้น เม่ือ
ระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับที่สูงขึ้น 
ดังน้ัน มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย 
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  มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวา
บางสาขา/สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย        
นักบัญชี และนักกฎหมาย เปนตน 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานทักษะทางปญญา จะเก่ียวของ
โดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา /
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบมุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูดานเหลาน้ี 
  มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมว าจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา /
สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู ดานนี้ แตสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/
สาขาวิชาที่เก่ียวของโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูนี้จะตองเนนใหมีความชํานาญมากกวา
นักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ เชน นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมี
ความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๔.๓  มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ   
   มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับแรกเขา (สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา    
ตอนปลาย) 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพ้ืนฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษา
จะตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มีพ้ืนฐานความรูและทักษะ  
เพียงพอที่จะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พ้ืนฐานในที่นี้รวมถึงความรู
ความสามารถในสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
มีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค และประยุกตใชความรูและทักษะทางปญญาเหลาน้ันเขา
กับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณใหมๆ ได ซึ่งนักเรียนบางคนอาจมีพ้ืนความรูและทักษะที่
จําเปนสําหรับสาขาวิชาที่เขาเรียนไมเพียงพอ ตองเสริมความรูพ้ืนฐานเพื่อใหม่ันใจวานักเรียนมีทักษะท่ี
จําเปนทางภาษา ทักษะทางการเรียน และพ้ืนฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับอุดม 
ศึกษาไดสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ในแตละดาน ดังนี้ 
  (๑)  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

 มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิบัติตนไดอยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัวดวยความรับผิดชอบตอ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาซ่ึงเปนความขัดแยง
ทางคานิยม สามารถสรุปผลการโตแยงและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ไดทําลงไป  
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(๒) ดานความรู 
มีความเขาใจอยางครอบคลมุถึงความรู และทักษะที่สําคญัในกลุมสาระการเรียนรู 

ทั้ง ๘ กลุม ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
กลุมพัฒนาบุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและ
ภาษาตางประเทศ มีการเพ่ิมเติมองคความรูในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพ่ือเตรียมความพรอม
ในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา 

(๓)  ดานทักษะทางปญญา 
      มีความเขาใจในแนวคิด  หลักการและทฤษฎีที่สํ าคัญในวิชาที่ศึกษา             

มีความสามารถในการประยุกตใชความรูความเขาใจที่ลึกซ้ึงในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาใหม  ๆ      
ในวิชาตางๆ ที่เรียนและในชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เก่ียวของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอ่ืนๆ สามารถประยุกตความเขาใจ     
อันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใชในการวิเคราะหปญหาเหลาน้ัน 

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่ม 

และพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอ่ืนๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบาง
เล็กนอย สามารถที่จะไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัย  
การแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กนอย สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุงหมาย
รวมกัน 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทาง 
คณิตศาสตรขั้นพ้ืนฐานในการแกไขปญหาในการศึกษาในการทํางาน และในสภาพแวดลอมของสงัคม 
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ระดับที่  ๑  อนุปริญญา (๓ ป) 

 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๑  อนุปริญญา (๓ ป) อยางนอย
ตองเปนดังน้ี 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนหรือของกลุม ตระหนักและประพฤติปฏิบัติได

อยางสอดคลองกับระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึกษาเม่ือจําเปน สามารถระบุและ
ประเมินผลกระทบจากการกระทําของตนที่มีตอผูอ่ืนในสถานการณที่อาจนําไปสูขอขัดแยงทางคานิยมหรือ
ความสําคัญกอนหลังก็สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแยงน้ันไดอยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ควรกระทําได 
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 (๒) ดานความรู 
  มีความรูทั่วไปเก่ียวกับขอบขายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรียน และรูลึกใน

ความรูบางสวนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการท่ีสําคัญ มีความเขาใจในปญหาและ
งานวิจัยใหมๆ สําหรับหลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผูชวยนักวิชาชีพ 
นักศึกษาจะตองมีความรูเก่ียวกับพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู
เก่ียวกับขอกําหนดทางเทคนิคและขอบังคับที่เก่ียวของกับสาขาวิชาชีพ 

(๓) ดานทักษะทางปญญา             
สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางเทคนิคและขอมูลการวิจัย และใช 

ในการปฏิบัติโดยอาศัยคําแนะนําเพียงเล็กนอย สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
ที่เก่ียวของในการทํางานในการวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีในการแกไข 
รวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบของการตัดสินใจ 

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทํางานที่

มีจุดมุงหมายรวมกัน มีภาวะผูนําในกลุมขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ไดรับมอบหมาย  
สามารถคนหาขอบกพรองในความรูและทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ือการ
เรียนรูอยางตอเน่ือง 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถใชเทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐานในการศึกษาคนควา

และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการ
วิเคราะหปญหา คนควาหาขอมูล และการจัดทําการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพ่ือนําเสนอ ผลการวิเคราะหและสรุปผล
อยางกระชับในรูปแบบที่ถูกตอง 
 
ระดับที่ ๒  ปริญญาตรี       
          มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อยางนอยตอง
เปนดังนี้ 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจ       

ทางคานิยม ความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซ่ึงพฤติกรรม
ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปน
แบบอยางที่ดี เขาใจผูอ่ืน และเขาใจโลก เปนตน 

(๒) ดานความรู   
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและ

ทฤษฎีในองคความรูที่เก่ียวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของ
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ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เก่ียวของกับการแกปญหาและ
การตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ      

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ 

หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ 
ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเน้ือหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม  

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ 

สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรม
ใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง
และของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเน่ือง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช 

เทคนิคทางสถิต ิหรือคณิตศาสตรที ่เกี ่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอ          
แนะแนวทางในการแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล         
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่
แตกตางกันได 
 
ระดับที่ ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
อยางนอยตองเปนดังนี้ 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใชการวินิจฉัย

ทางคานิยม ทางศีลธรรม ทางความรูสึกของผูอ่ืน ทางคานิยมพ้ืนฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ 
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เก่ียวของกับความ
ขัดแยงทางคานิยมและความสําคัญกอนหลัง แสดงออกซ่ึงความซื่อสัตยสุจริตอยางสมํ่าเสมอโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมระหวางเปาหมายและจุดประสงคสวนตัวและสวนรวม เปนแบบอยางและ
เปนผูนําในการทํางานทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 
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(๒) ดานความรู 
มีความรูระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมี

ความรูในสาขาอ่ืนที่เก่ียวของหรือสัมพันธกัน มีความรูเก่ียวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ ตลอดจนผลกระทบของความกาวหนาตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ไดรับการ
ยอมรับ  

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎี และประสบการณทางภาคปฏิบัติ เพ่ือศึกษา

ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอน สามารถระบุแหลงขอมูลหรือเทคนิคการวิเคราะหเพิ่มเติมตามที่
ตองการและคํานึงถึงสถานการณจริงที่แตกตางกันในการวิเคราะหประเด็น สรุปผลและการ
จัดทําขอเสนอในการแกไขปญหาหรือกลยุทธในการปฏิบัติ  

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเองและเปนกลุมในสถานการณที่หลาก  

หลายรวมทั้งสถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบ
อยางสูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอ่ืนๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะ
ใหมๆ และความรูที่ตองการ ทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายอยางชาญฉลาดในการศึกษา 

คนควาและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน 
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร   
ตอกลุมบุคคลตางๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นอยางตอเน่ือง 
 
ระดับที่ ๔   ปริญญาโท 
             มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางนอยตอง
เปน ดังนี้ 

(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม   
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย

คํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ 
เพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน        
มีหลักฐาน และตอบสนองปญหาเหลาน้ันตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของ
ปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู
เพ่ือการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและใน
ชุมชนที่กวางขวางขึ้น 
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 ๑๒

(๒) ดานความรู  
มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเน้ือหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน

หลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ  
ในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพน้ันอยางลึกซ้ึงในวิชาหรือกลุม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ 
ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง

วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเร่ิมและสรางสรรคเพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา 
สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม  ๆโดยการบูรณาการ
ใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง     
ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและ
ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ
หรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ   
 (๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ  

สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวย
ตนเองสามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ 
แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลุม 
 (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ   
ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
นําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ 
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ 
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ระดับที่ ๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง   
อยางนอยตองเปน ดังนี้  
 (๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพได ในกรณีที่ปญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือขอมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไมเพียงพอ   
ก็สามารถวินิจฉัยไดอยางเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออก
หรือส่ือสารขอสรุปโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ริเร่ิมการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพ่ือ
การทบทวนและปรับปรุงแกไข สงเสริมผูอ่ืนอยางจริงจังในการใชวิจารณญาณที่ประกอบดวย
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงภาวะผูนําในการสงเสริม
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

(๒) ดานความรู  
มีความรูอยางลึกซ้ึงและทันสมัยเก่ียวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  

ในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอสาขาวิชา ตระหนักถึง
การดําเนินการวิจัยในปจจุบันและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซ่ึงจะมี
ผลตอความเชื่อม่ันในการตัดสินใจอยางมืออาชีพ มีความรูและความเขาใจในกฎ ระเบียบและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางลึกซ้ึงในสาขาวิชา  

(๓) ดานทักษะทางปญญา 
  สามารถวิเคราะหสถานการณใหมๆ ที่ซับซอน และใชความรูทางการวิจัยและการ
ปฏ ิบัติลาสุดในการพัฒนาและใชวิธีการแกไขปญหาท่ีเหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเร่ิมและ
วิเคราะหปญหาท่ีซับซอนไดอยางเขมขนโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจาก
แหลงตาง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพรอมทั้งแปลความหมาย และแปลง
ผลที่เกิดขึ้นน้ีใหเปนความรูทั่วไปที่จะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยาง
สมํ่าเสมอเม่ือตองปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 
 (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ และสามารถริเร่ิมกิจกรรมทางวิชาชีพใน
สาขาวิชาของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพ่ือ 
พัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการทํางานและวางแผน
สําหรับการปรับปรุง ปฏิบัติตอผูอ่ืนและผูรวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกความเปนผูนําในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน 
 (๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถ
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 ๑๔

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ   
 

ระดับที่ ๖  ปริญญาเอก   
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก อยางนอย    

ตองเปน ดังนี้ 
(๑) ดานคุณธรรม  จริยธรรม 

สามารถจัดการเก่ียวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวย
หลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอ่ืนที่จะไดรับผลกระทบ ริเร่ิมชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบัน
เพ่ือทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน แสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 

(๒) ดานความรู  
   สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งใน
องคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่เปนรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น    
รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซ่ึงเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตร
ในสาขาวิชาชีพ จะตองมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชา
ที่ศึกษาคนควา 
 (๓) ดานทักษะทางปญญา 
  สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการ
วิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวย
วิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่
สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 
สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนา 
องคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ  
 (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน 
วิเคราะหและแกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ
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องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึง
ความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน 

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถติิเพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาใน 

ประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ  
ที่เปนทางการและไมเปนทางการผานส่ิงตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือ
โครงการคนควาที่สําคัญ   
 ๔.๔  ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒ ิ
  จากมาตรฐานผลการเรียนรูของแตละคุณวุฒิในขอ ๔.๓ จะนําไปสูการพัฒนา
หลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควร
มีลักษณะอยางนอย ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๑  อนุปริญญา (๓ ป ) 

            หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (๓ ป) ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาท้ังคุณธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการทํางานในสาขา/สาขาวิชาทางดานการบริหารหรือ
ทางดานสนับสนุนนักวิชาชีพ เปนการพัฒนาความรูทางทฤษฎีและการวิจัยเพ่ือเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 

    (๒) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒  ปริญญาตรี 
               หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

ความรูความเขาใจในสาขาวิชาอยางกวางๆ เนนใหรูลึกในบางสวนที่เก่ียวของกับการวิเคราะห   
การพัฒนาและผลการวิจัยลาสุด นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่
เก่ียวของสัมพันธกัน ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐานสําหรับการเขาสูอาชีพในสาขาตาง  ๆที่ใชทักษะความ
ชํานาญสูงและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ดังน้ันหลักสูตรจะตองพัฒนาผูเรียนทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติในวิชาชีพ และพ้ืนฐานความรูภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาตอดวย 

       (๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
              หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง 

สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองการปรับปรุงความรู และทักษะทางวิชาชีพ แตขาด
คุณสมบัติในการเขาศึกษาตอหรือไมตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเม่ือสําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแลว ก็สามารถที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได โดยอาจตอง
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  
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         (๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔  ปริญญาโท 
                       หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุงหมายที่จะใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูและทักษะ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการ
เรียนดี โดยมุงเนนการพัฒนาความชํานาญทางดานการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทาง
วิชาชีพ หลักสูตรจึงอาจเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ หรืออาจผสมผสานระหวาง
การศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ หรือการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ 

       (๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
              หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนใน

สาขาวิชาชีพเฉพาะบางสาขาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเปน
หลักสูตรที่เปดสอนทางดานการแพทยและสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ เชน เภสัชศาสตร และวิทยาศาสตร
การแพทย  

           (๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖  ปริญญาเอก 
หลักสูตรปริญญาเอกเปนหลักสูตรที่เนนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมี

การศึกษาคนควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการลาสุดขององคความรู    
ในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรูเพ่ือเพ่ิมพูน
และพัฒนาเน้ือหาสาระของรายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเนนการ
คนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธเพ่ือเพิ่มพูนองคความรูที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวาง
วิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต 

๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา  
        ระบบหนวยกิตเปนระบบที่ใชเพ่ืออธิบายปริมาณการเรียนรูที่คาดหวังวานักศึกษา    
จะไดรับในการศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน
หลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได เชน ระยะเวลาศึกษา     
ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเปน ๔ ป ๕ ป หรือ ๖ ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่คาดหวัง 
และระดับความซับซอนของสาขาวิชาน้ันๆ และระยะเวลาเรียนเทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจนําไปสู
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได เพียงแตการเรียนในระดับปริญญาโทจะเขมขนกวาระดับ
คุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการเรียนหรือความซับซอนของการเรียนมากกวาที่จะขึ้นอยูกับระยะ เวลา
ที่เรียน แมวาจะมีการกําหนดหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรไวก็ตาม (จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาใน
การศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร) 

๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ 
       ชื่อคุณวฒิุที่ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ แสดงถึง  
         (๑)  ระดับคุณวุฒิไดแก อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธกับความซับซอนของการเรียนรู 
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 ๑๗

       (๒)  สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตร    
จะใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อทั่วไป 

       (๓)  สาขาวิชาหรือเน้ือหาหลักของการเรียนรู ซึ่งอาจเปนสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา 
วิชาในสัดสวนที่เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา 
วิชารวมกันเปนสหวิทยาการ  เชน  สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเปนสาขาวิชาเด่ียว ใชชื่อคุณวุฒิวา 
“ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชา 

       สิ่ ง สําคัญ  คือ  การกําหนดชื่อคุณวุ ฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาตางๆ ตองเปน
มาตรฐานสากล ถูกตอง แมนยํา หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตางๆ เปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๔.๗  การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ 
       นักศึกษาที่สามารถแสดงไดวามีความรู ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงไดกับผลการ
เรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษา 
ควรไดรับการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรูหรือประสบการณที่มีเพ่ือการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตและไมตองเสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรูอยูแลวอีก การเทียบโอนความรูหรือประสบการณให
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เขาสูการศึกษาในระบบ และเรื่อง ขอแนะนําเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
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๕.  ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของหลักสูตรและมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู 

 ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผล
การเรียนรู แสดงไดดังตารางตอไปน้ี 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู 

ระดับคุณวุฒิ 
หนวยกิต
ข้ันตํ่า* 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะ        
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.อนุปริญญา   
  (๓ ป) 

๙๐ X X X X X 

๒.ปริญญาตรี (๔ ป) 
                 (๕ ป) 
                 (๖ ป) 

๑๒๐ 
๑๕๐ 
๑๘๐ 

XX XX XX XX XX 

๓.ประกาศนียบัตร 
   บัณฑิต 

๒๔ หลัง 
ป.ตรี 

XXX XXX XXX XXX XXX 

๔. ปริญญาโท ๓๖ หลัง  
ป.ตรี 

XXXX 
 

XXXX XXXX XXXX XXXX 

๕. ประกาศนียบัตร 
    บัณฑิตขั้นสูง 

๒๔ หลัง 
ป.โท 

XXXXX 
 

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

๖. ปริญญาเอก ๔๘  ห ลั ง  
ป.โท หรือ
๗๒  ห ลั ง  
ป.ตรี 

XXXXXX 
 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

   หมายเหตุ :  * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 
                    X เคร่ืองหมาย X ที่มีจํานวนมากนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม    
                       จริยธรรม ความรู และทักษะตาง ๆ ในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ 
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๖. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒ ิ
 ๖.๑  ระดับที ่๑ อนุปริญญา (๓ ป) 
  ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ      
อยางนอยตอไปน้ี 

(๑) ความรูเก่ียวกับขอเท็จจริง หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขา/สาขาวิชาที่
เรียนรวมถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 

(๒) ความสามารถในการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน เพ่ือใชใน
การแกไขขอขัดแยงและปญหาที่เก่ียวของกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทํางาน ตลอดจน
การพัฒนาแนวทางที่ดีในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห  
 (๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และนําเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลาและการเขียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสม 

(๔) ความสามารถในการปฏบิัติงานในหนาที่การงานที่รบัผิดชอบในสาขาวชิาทีเ่รียน 
   คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑) คิดและแสดงออกอยางอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกบั
กลุมหรือทีมงานอยางสรางสรรคใหบรรลวุตัถุประสงค 
  (๒) ยอมรับขอจํากัดในความรูที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนําความรูที่มีจํากัด
มาใชในการวิเคราะหและตีความ พรอมที่จะแสวงหาความรู/คําแนะนําจากแหลงตางๆ  เพ่ิมเติมเม่ือจําเปน 
  (๓) มีความคดิริเร่ิมในการวางแผนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะของตน 
  (๔) สามารถแยกแยะผลการกระทําที่กระทบตอผูอ่ืน และใชหลักการดานคุณธรรม
และจริยธรรมในการประเมินการกระทําของตน พรอมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองหรือของกลุม 
 ๖.๒  ระดับที ่๒  ปริญญาตร ี

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๒ ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ    
อยางนอยตอไปน้ี 
  (๑)  ความรูทีค่รอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด 
ถึงความเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวของ  
  (๒)  ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาท่ีซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแก 
ปญหาไดอยางสรางสรรคจากความเขาใจท่ีลึกซ้ึงของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ
โดยอาศัยคําแนะนําแตเพียงเล็กนอย 
  (๓)  ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถติิทีเ่หมาะสมใน 
การวิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห 
ตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตางๆ  
  (๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพน้ันๆ   
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  (๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู 
ความเขาใจอยางลึกซ้ึงในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชาน้ัน ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/
สาขาวิชา 
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑) มีความคิดริเร่ิมในการแกไขปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคล
และของกลุม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได 
  (๒) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษา
คนควาในสาขาวิชาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอ่ืน ๆ 
  (๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน 
  (๔) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูน
ความรูและความเขาใจของตนอยูเสมอ 
  (๕) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและ
ชุมชนอยางสมํ่าเสมอ 
 ๖.๓  ระดับที ่๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทั่วไปจะมีความรู
ความสามารถอยางนอยตอไปน้ี 
  (๑) ความรูระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีประสบการณในสาขาวิชา      
ทั้งดานวิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก   
  (๒) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางสรางสรรคในการวางแผน
และการวิจัย ดวยความรูความเขาใจที่ลึกซ้ึงทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
  (๓) ความสามารถในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางคณิตศาสตร และเทคนิคเชิง
วิเคราะหอ่ืนๆ ในการคนควาและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนเสนอแนะ
ความคิดริเริ่มใหมๆ ดวยปากเปลา ดวยการเขียน และการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือส่ือสารกับผูฟง
กลุมตางๆ ไดแก กลุมวิชาการ กลุมวิชาชีพและชุมชน          
  (๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การ
งานและการประกอบวิชาชีพ  
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑) สามารถนําความรูในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกสาขาวิชามา
ประยุกตใชอยางกวางขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาใหมๆ  
  (๒)  แสดงออกซ่ึงภาวะผูนาํที่มีประสิทธภิาพในการริเริ่มดําเนินการเร่ืองสําคัญๆ 
ในที่ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผูอ่ืน โดยสอดคลองกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม 
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  (๓)  ปฏิบัตตินเปนแบบอยางในทางบวกตอผูอ่ืน และมีภาวะผูนําในการดํารงชีวิต
ในวงวชิาชีพและชุมชน 
  (๔)  มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนใหผูอ่ืน เพ่ือใหผูคนเหลาน้ันมีพัฒนา 
การที่ทันตอความกาวหนาในสาขาวิชาชพีของตน  
 ๖.๔  ระดับ ๔ ปริญญาโท 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๔ ปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ        
อยางนอยตอไปน้ี 
  (๑)  ความเขาใจอยางถองแท ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับ
แนวหนาทางวิชาการหรือการปฏิบัตใินวชิาชีพ และสิ่งที่เก่ียวของกับพัฒนาการเหลาน้ีตอองค
ความรูในสาขาวิชา  
  (๒)  ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพ่ือศึกษาคนควาใน
ระดับสูงเพ่ือใชในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลาน้ีในการดําเนินการวิจัย 
ที่สําคัญหรือทําโครงการคนควาในวิชาชีพ   

(๓)  ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนา 
การใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 (๔)  ความสามารถในการสือ่ถึงผลการศกึษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพร
ในรูปแบบของสื่อตางๆตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน  
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑) ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซอนอยางสมํ่าเสมอ สามารถ
แกไขปญหาอยางสรางสรรคดวยดุลยพินจิที่เหมาะสม และใชทักษะเหลาน้ีไดในสถานการณที่จําเปน
ไดแมไมมีขอมูลที่เก่ียวของกับประเด็นปญหานั้นๆ 
  (๒) สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหาทั้งที่คาดการณ
ไดและคาดการณไมได ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมไดอยางเหมาะสม 
  (๓) ติดตามและกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผูอ่ืนรูจักประยุกตใชดุลยพินิจอยาง
มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปญหาที่ยุงยากซับซอนและ
ละเอียดออน ซึ่งอาจจะเก่ียวของกับความขัดแยงทางคานิยม 
  (๔) มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะ
ผูนําในการใหโอกาสและสนับสนุนผูอ่ืนใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 ๖.๕  ระดับ ๕   ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยทั่วไปจะมีความรู
ความสามารถอยางนอยตอไปน้ี 
 (๑)  การประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัย
ที่มีอยูในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได  
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 (๒)  การประสานความรวมมือกับผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของ
ตนไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การใหคําแนะนําของตนเอง  
 (๓)  การมีสวนรวมอยางเตม็ที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้น
เพ่ือดํารงไวและขยายองคความรู ประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะ
ผูนําและสนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
 (๔)  การติดตามและสงเสริมผูอ่ืนอยางเขมแข็งในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวย
คุณธรรม จริยธรรมเพ่ือจัดการกับปญหาทีซ่ับซอนและมีความละเอียดออนซึ่งอาจเก่ียวของกับความ
ขัดแยงทางคานิยม 
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑)  สามารถประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจผลงานวจัิยที่มีอยูอยาง
ถองแทในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได 
  (๒)  สามารถประสานความรวมมือกับผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะ
ของตนไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการใหคําแนะนําของตนเอง 
  (๓)  มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่
เพ่ือดํารงไวและขยายองคความรู และประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะ
ผูนําและสนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเน่ือง 
  (๔)  ติดตามและสงเสริมผูอ่ืนอยางจริงจังในการประยุกตใชการวินิจฉยัอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซึ่งอาจเก่ียวกับความขัดแยง
ทางคานิยม 
 ๖.๖  ระดับที ่๖   ปริญญาเอก 

ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยท่ัวไปจะมีความรูความสามารถอยางนอย
ตอไปน้ี 
 (๑) ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
 (๒) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาท่ีกําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ รวมทั้งความทาทายของประเด็นปญหาเหลาน้ันตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน และ
ตอขอสรุปที่เปนที่ยอมรับกันอยูแลว  
 (๓) การศึกษาคนควาระดับสูงที่เก่ียวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เก่ียวของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการ
วิจัยที่มีลักษณะสรางสรรคโดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่
สําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ 
 (๔) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา 
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 (๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือจากรายงานผล
ของโครงการและจากสิ่งตีพิมพหรือส่ือตางๆ ที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 คุณลักษณะของบณัฑติทีพ่ึงประสงค 
  (๑) สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ความรูและการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลัง
เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจและกลยุทธใหมๆ  
  (๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญที่
เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมที่ไมใชผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (๓) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของวิชาการหรือ
วิชาชีพไดม่ันคงและรวดเร็ว มีความคิดริเร่ิมในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอชุมชน 
 
๗. การทวนสอบมาตรฐาน  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต       
และผูประเมินภายนอกรับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตในดานความรู ทักษะ 
และคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
เหลาน้ีจะมีลักษณะกวางๆและจะตองแปลความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ทั้งยังตองมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งรวมถึงของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีดวย 

 การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใด ๆ เชน การ
สังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดขึ้นน้ันไดมี
การดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษาเปนส วนหนึ่ งของความรับ ผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซ่ึงจะตองดําเนินการที่ใหความม่ันใจไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ 
นั้นคือตองมีการทวนสอบ ซึ่งผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบดวยวาไดมีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและเชื่อถือได 
  กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอสอบของนักศึกษาและงานที่
รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและ
หลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเก่ียวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต            
การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่มีความรวมมือทาง
การศึกษา แตจะมีกระบวนการอยางไรน้ัน ขึ้นอยูกับรายละเอียดของการจัดการและความมี
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ประสิทธิภาพของการดําเนินการรวมกัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนจะตอง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหม่ันใจวาจะรักษามาตรฐานไวไดอยางสมํ่าเสมอ 

๘.  ปจจัยสูความสําเร็จทีจ่ําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 
 การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังน้ัน การบรรลุผล
สําเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสม
กับรูปแบบตางๆ ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆอยาง
ตอเน่ือง ปจจัยดังกลาวจะเปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพ่ือให
ม่ันใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลาน้ีเปนที่เขาใจของคณาจารยผูเก่ียวของ และนําไปใชในการเรียน
การสอน 
 ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน มีดังนี้ 

๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    
        การพัฒนาดานน้ีเก่ียวของกับการผสมผสานความรูเก่ียวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรที่ใชในการ
พัฒนาจะรวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอ่ืนใน
สถานการณตางๆกัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอน
มากข้ึน จะชวยใหนักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการ
ทั่วไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควรเปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรู 
จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษาจะตอง
เผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน แมวาผลการเรียนรูดานน้ีอาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 ๘.๒ การแสวงหาความรู   
                    ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เก่ียวกับการจัดโครงสรางและเน้ือหา
สาระในการเรียนการสอนไวลวงหนา และเม่ือมีขอมูลใหมเพ่ิมขึ้นควรจะเช่ือมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว
นั้น และเชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักศึกษา เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใช
เคร่ืองมือชวยจําและการทบทวนเน้ือหาที่สําคัญเปนระยะๆจะชวยใหม่ันใจไดวาขอมูลน้ันจะอยูใน
ความทรงจําไดในระยะยาว  
 ๘.๓ การพัฒนาทักษะทางปญญา  

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและ
การฝกปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว 
และตองฝกปฏิบัติในหลายสถานการณ รวมทั้งที่คลายคลึงกับสถานการณที่คาดวาจะไดใชใน
อนาคตเพื่อชวยในการถายทอดความรูและนําไปใชในสถานการณตางๆตามความเหมาะสม      
การพัฒนาความสามารถในการกําหนดและใชทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมๆ ที่ไม
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คาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางานในการแกปญหาแบบปลายเปดโดยใหความชวยเหลือในการ
จําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรูความเขาใจ    

เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษา
ควรถูกฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เม่ือพบกับงานใหมๆที่ทาทายและสามารถ
พัฒนาการจัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเม่ือตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ  
 ๘.๔  การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและไดรับขอมูล
ปอนกลับตอผลการทํางานที่สรางสรรค ขอมูลปอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษา
ไดวิเคราะหพฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอ้ือ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดง
พฤติกรรมของตนเอง 

การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง 
จําเปนตองมอบหมายงานใหนักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุนความสามารถเหลาน้ันดวยความ
มุงหวังใหมีผลงานที่กาวหนาขึ้นตามลําดับ 
 ๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติเปนลําดับขั้นตอนตามที่
วางแผนไวพรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณ
อยางงายๆ แกนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถ
ตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนตองไดรับการสอนเปน
พิเศษ ทั้งน้ีอาจทําไดโดยการสอนโดยตรงรวมกับการฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาทักษะเหลาน้ีตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ 
 

๙.  สถาบันทีจ่ัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒติามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา 
แหงชาต ิ
 สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตามที่กฎหมายกําหนด 

๑๐.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะ
ผูเชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ หรือสถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
เพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
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สวนที่ ๒ 
 

ข้ันตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
 
๑.  การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒ ิ
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เปนสวนหน่ึงของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย ซึ่งเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะดานมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาสาขา/สาขาวิชานั้นๆ 
 ผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคม
ปจจุบันที่เปนสังคมฐานความรู เนื่องจากบัณฑิตจะตองใชความรูในการประกอบอาชีพสรางความ
ม่ันคงใหแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ และผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอยางนอย
ตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูขั้นต่ําของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหความมั่นใจแกสังคมไดวา 
ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีความรูความสามารถที่เพียงพอในการทํางานตามสาขา/สาขาวิชาน้ันได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาตางๆ 
 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ี ใหหลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรูของทุกหลักสูตร 
ที่ดําเนินการตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒินี้ และเปนประโยชนในการใหแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และใหขอมูลประกอบการตัดสินใจ
แกผูเรียนที่สนใจเขาศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ผูตองการใชบัณฑิต และผูประเมินหลักสูตร 
 ๑.๑  มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวชิา 
          หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชาหน่ึง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาน้ัน ปริญญา และองค
ความรูที่เปนเน้ือหาท่ีจําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพ่ือเปน
หลักประกันวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆมีโอกาสบรรจุเน้ือหาวิชาใน
สวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือ
เอกลักษณของแตละสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหสถาบันฯตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยาง
หลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
ที่เทียบเคียงกันได (มีหัวขอตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา........ใน
ภาคผนวก) 
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 ๑.๒  การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ
มอบหมายใหคณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา/สาขาวิชารวมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแตละ
ระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ เปนแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ซึ่งตองคงลักษณะทางวิชาการของ
สาขา/สาขาวิชา สอดคลองตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒิเดียวกันกับ
ประเทศตางๆ และคํานึงถ ึงความตองการของผู ม ีส วนไดส วนเส ียหรือผู เ กี ่ยวข อง ไดแก 
สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชานั้น นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ องคกร
วิชาชีพ ผูใชบัณฑิต ฯลฯ  และใหผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ไดมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น/
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมทันสมัย   
ทุก ๕ ป ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูสนใจสามารถรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประโยชนในการปรับปรุงคร้ังตอไป 
 ๑.๓  องคประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีดังน้ี  
  (๑)  ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ  

       ชื ่อของมาตรฐานค ุณว ุฒ ิต องแสดงระด ับและชื ่อสาขาว ิชา  เช น 
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร” ในกรณีที่เปนกลุมสาขาวิชาที่มีจุด
รวม ใชชื่อเปนสาขา เชน “มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร” 
  (๒)  ชื่อสาขาวิชา   

       ชื่อของสาขาวิชาตองเปนสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
  (๓)  ชื่อปริญญา  

       ชื ่อของปริญญาตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง 
หลักเกณฑการเรียกชื่อปริญญา ซึ่งแสดงถึงระดับคุณวุฒิและสายวิชา (สายวิชาการ/วิชาชีพ) ให
แสดงชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อเต็มและชื่อยอ อาจแสดงชื่อสาขาวิชาตามที่ใชใน
หลักสูตรตอทาย เชน ชื่อเต็ม “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ชื่อยอ “วท.บ.(เคมี)” 
  (๔)  ลักษณะของสาขาวิชา  

       ลักษณะของสาขาวิชาตองมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีความ
ซับซอนของเนื้อหาสาระ ระดับสติปญญาที่ตองใช และปริมาณการเรียนรู สอดคลองกับระดับ
คุณวุฒิการศึกษา และแสดงถึงความเก่ียวของกับศาสตรดานอ่ืนๆ และการประกอบอาชีพ 
  (๕)  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

       คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนลักษณะที่คาดหวังในตัวผูจบการศึกษา 
ที่หลอหลอมจากการเรียนรู ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จึงตองครอบคลุม
ลักษณะที่คาดหวังจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน เปนอยางนอย 
  (๖)  มาตรฐานผลการเรียนรู 
         มาตรฐานผลการเรียนรูของสาขาวิชา เปนมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมา
จากมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย ๕ ดาน ตามที ่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใหมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา สาขาวิชาอาจเพิ่มเติม
มาตรฐานผลการเร ียนรู ที ่จําเป นของสาขา เช น มาตรฐานผลการเร ียนรู ด านทักษะพิส ัย          
ในสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาพลศึกษา เปนตน 
  (๗)  องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ 
         องคกรวิชาชีพที ่เกี ่ยวของ หมายถึง องคกรตามกฎหมาย ซึ ่งกํากับ
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของผูสําเร็จการศึกษา เชน การรับรองมาตรฐาน
หลักสูตร การขึ้นทะเบียน/การออกแบบใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ 
  (๘)  โครงสรางหลักสูตร 
         โครงสรางของหลักสูตรตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ  และม ีเ นื ้อหาสาระสําค ัญของสาขาว ิชาอย างครบถ วน  ถ าต องมี
ประสบการณภาคสนาม เชน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา ตองระบุใหชัดเจน 
  (๙)  เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
         เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาตองสัมพันธกับลักษณะของสาขาวิชา 
และมาตรฐานผลการเรียนรู โดยกําหนดเปนกลุมเน้ือหาสาระ ไมระบุเปนชื่อรายวิชา เพ่ือความเปนอิสระ     
ในการจัดรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาที่จําเปน อาจกําหนดปริมาณการเรียนรูขั้นต่ําของแตละกลุม
เน้ือหาสาระ เปนจํานวนหนวยกิตหรือสัดสวนหนวยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแตละสาขาวิชา 
  (๑๐) กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
          กลยุทธการสอน หมายความรวมถึง การจัดเง่ือนไขการเรียนรู วิธีการสอน 
เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู นอกจากตอง
เลือกใชกลยุทธที่เหมาะสมกับการเรียนรูแตละดานแลว การเรียนรูดานเดียวกันในแตละสาขาวิชา 
และแตละระดับคุณวุฒิอาจมีความแตกตางกัน มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ 
ของกลยุทธการสอน พรอมทั้งใหตัวอยางกลยุทธการสอนที่เหมาะสม ใหสามารถเลือกใชได 

        การประเมินผลการเรียนรู ของนักศึกษาเปนการวัดผลสัมฤทธิ ์ของ
นักศึกษาวาไดพัฒนาการเรียนรูไดในระดับตางๆ ที่ไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรู มาตรฐาน
คุณวุฒิจึงตองใหแนวทางในการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับสภาพการเรียนรูตามกลยุทธที่ใชและอิง
พัฒนาการของผูเรียน และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละคนได 
  (๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน
เพื่อยืนยันหรือสนับสนุนวา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูเปนอยางนอย ซึ่งอาจไดจากผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู 
การใหคะแนนตรงตามความจริง การใหขอมูลยอนกลับของผู สําเร็จการศึกษา การประสบ
ความสําเร็จในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิตองใหแนวทางในการทวนสอบ
ที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบรวมกัน เชน การสอบออก
(Exit Exam) โดยใชขอสอบซ่ึงคณาจารยสถาบันตางๆ ในสาขาวิชารวมกันจัดทํา         
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  (๑๒) คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
   คุณสมบัติผูเขาศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการศึกษาจนจบการศึกษาและ
ประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชา ผูเขาศึกษาจึงตองมีความสามารถและความเหมาะสม การ
กําหนดคุณสมบัติจึงมีลักษณะเปนเงื่อนไขและอาจใหขอแนะนําเพิ่มเติม สวนการเทียบโอนผล
การเรียนรูควรใหแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต 
และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตที่นักศึกษาไดประโยชนตามมาตรฐานผลการเรียนรู
เชนเดียวกับนักศึกษาในการเรียนรูตามระบบปกติ 
  (๑๓) อาจารยและบุคลากรสนับสนุน 
   อาจารยประจําเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
มาตรฐานคุณวุฒิตองกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยที่เหมาะสมสําหรับสาขาวิชา ไม
ดอยกวาหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
นอกจากนี้ ตองกําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม 
ซึ่งอาจแตกตางจากเกณฑการประกันคุณภาพภายใน และสัดสวนจํานวนบุคลากรสนับสนุนตอ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  (๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
   ระบุทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเปนตอการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพ และแนวทางในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม 
ใหสามารถใชทรัพยากรสนับสนุนไดเต็มประสิทธิภาพและอยางเพียงพอ 
  (๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย 
   ใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารย ทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา ทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน การวัดและประเมินผลการสอน โดยกําหนดจํานวนครั้งหรือจํานวนชั่วโมงที่อาจารยควร
ไดรับการพัฒนาในแตละป 
  (๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ตองกําหนดหลักเกณฑการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
การกําหนดตัวบงชี้ที่แสดงถึงประเด็นตางๆ ดังน้ี 
   ๑๖.๑ การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคลองในทุกประเด็นกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
   ๑๖.๒  การวางแผนดําเนินการหลักสูตร โดยมีการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.๒  มคอ.๓  และ มคอ.๔ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก) 
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   ๑๖ .๓ .  การดําเน ินการตามแผน  โดยม ีการจ ัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก) 
   ๑๖.๔.  การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานปกอนหนา 
   ๑๖.๕.  การทวนสอบวา นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเปนอยางนอย 
  (๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรม 

เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
(๑๘) การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
       ระดับอุดมศึกษา 

 เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด 
  (๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

ระบุชื่อบุคคลและตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) พรอมสถานที่ทํางานของ 
คณะกรรมการ 

๑.๔  การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด คณะผูเชี่ยวชาญตองศึกษาทําความ
เขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ รวมทั้ง
ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาว
ไวในสวนที่ ๑ โดยอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะผูเชี่ยวชาญตองการใหบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชาของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาอ่ืนในระดับคุณวุฒิ
เดียวกัน นอกจากน้ีคณะผูเชี่ยวชาญอาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพ่ิมเติมจากที่
กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงเพ่ิมเติมหลักเกณฑ
การประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได 
 ๑.๕   เม่ือคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................สาขา/
สาขาวิชาใดแลวจะเสนอแนะรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธิการประกาศใชเพ่ือใหสถาบันอุดมศกึษา 
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ตอไป 
 
๒.  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

๒.๑  รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบาย
ภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของ
หลักสูตรนั้นๆ  โดยจะถายทอดผลมาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสู
การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเน้ือหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่
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กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารย
ผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชา
อะไรบาง เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหม่ันใจวา
เม่ือเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของ
หลักสูตรกับองคประกอบในการเรียนเพ่ือนําไปสูคุณวุฒิตามที่ กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ  
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและ
ความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขา
ทํางาน 
 ๒.๒  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก  ซึ่งกระทรวงศึกษาธกิารยังมิได
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวธิกีารจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร ๒ วธิีดังนี้ 
    วิธีที่  ๑   กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับ
คุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว 
     เม่ือสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของ
สาขา/สาขาวชิาใดใหดําเนินการดังนี้ 
        (๑)  พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตางๆท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา................. 
        (๒)  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.............. อยางนอย ๕ คน ซึ่งประกอบดวยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการ
ดวยอยางนอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......
สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก) 

        (๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ (๒) นั้น ในหัวขอ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....
สาขา/สาขาวิชา...........นั้นแลว สถาบันฯอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการให
บัณฑิตสาขา/สาขาวิชา ............ในระดับคุณวุฒิน้ันของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา
บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของ
สถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศกึษา โดยใหแสดง
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum 
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Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
  วิธีที่ ๒ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.............สาขา/สาขาวิชาน้ัน 
   เม่ือสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลกัสูตรระดับคณุวุฒิใดของ
สาขา/สาขาวชิาใดใหดําเนินการดังนี้ 
   (๑)  พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
   (๒)  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใด
ระดับหน่ึงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรอยางนอย ๒ คน  ผูทรงคุณวุฒิหรือผู เชี่ยวชาญในสาขา /สาขาวิชาน้ันๆ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการ
อยางนอย ๑ คนดวย เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ันตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีหัวขออยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ 
มคอ. ๒  รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก) 
   (๓)  การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามขอ (๒) 
นั้น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ สถาบันอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตในระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา...............ของตนมี
คุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของ
สถาบันอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคล
ที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูใชบณัฑิตสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จ
การศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง นอกจากนี้สถาบันอาจ
กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายใน 
และการประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพ่ือการเผยแพร
หลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได 
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๓.  การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (Field  Experience Specification) 
         ๓.๑  รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา 
ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะไดรับ
การพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือ
อางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 
            ๓.๒ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหาร
จัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา 
ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนด
ไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆตลอดจนความรู 
ความเขาใจท่ีนักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝง
ทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษาและการประเมินการดําเนินการตาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
    ๓.๓  สถาบันฯ ตองมอบหมายใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ .๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ .๔ รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ดูภาคผนวก) 

๔.  การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศกึษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตอง
สมบูรณแลวกอนเปดสอน  โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน 
(ถามี) ใหชัดเจน 

๕.  การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ 
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๖.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๖.๑  สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กําหนดอยางตอเน่ือง  โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน 
 ๖.๒  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะ
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอ่ืนเพื่อใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ 

๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 

๗.  การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) (ถามี) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) 

      ๗.๑  การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเม่ือส้ินภาคเรียนเก่ียวกับ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชาน้ันๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไป
ตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองให
เหตุผลและขอเสนอ แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป 
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเรียนจนสิ้นสุด ปญหา
ในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การ
วางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา    
(ดูภาคผนวก) 

   ๗ .๒  การรายงานผลการดําเ นินการของประสบการณภาคสนาม  (Field 
Experience Report) หมายถึง การรายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา  
วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหาก
ไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม 
หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงาน นี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเร่ิม
จนสิ้นสุด  ปญหาดานการบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน  
การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ /พนักงานพี่เลี้ยง โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๖ 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ ภาคสนาม (ดูภาคผนวก) 
 ๗.๓  การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  (Programme Report) หมายถึง  
การรายงานผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับผลการบริหาร
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จัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินการกับมาตรฐานอ่ืนๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา 
ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และ
ใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลใน
การรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย 
        (๑)  เม่ือสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ป
การศึกษา เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาค
การศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๖ และเม่ือสิ้นป
การศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ
การสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ 
(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) 
  (๒)  เม่ือครบรอบหลักสูตร (เชน หลักสูตร ๔ ป ครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ป) ให
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผล
การวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของแตละภาคการศึกษาหรือปการศึกษา 

๘.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
  ๘.๑  สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเน่ือง 
แตละหลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ที่เก่ียวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินเพิ่มเติมก็ได 
  ๘.๒  กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
คุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ันแลว นอกจากตัวบงชี้ที่เก่ียวของและเกณฑการประเมินตามที่การ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินเพ่ิมเติมตามที่กําหนดไวในมาตรฐานระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ันซ่ึงสถาบันฯจะ
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กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ดวยก็ได 
  ๘.๓  สถาบันฯจะตองรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน  ซึ่งรวมถึง 
การประกันคุณภาพหลักสูตรตาม ๘.๑ และ/หรือ ๘.๒ ดวย ตอสภาสถาบันฯ ตอคณะกรรมการ   
การอุดมศึกษา และตอสาธารณะ 
  ๘.๔  สถาบันฯจะตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูตามที่คาดหวังเสมอ 

๙.  การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บนัทึก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 
       เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา การรับรองคุณวฒิุเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูล
สําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai 
Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของ
หลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
  ๙.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศกึษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบนัอุดมศึกษาอนุมัติ
หลกัสูตรนั้น 
   ๙.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที ่กําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ตอเน่ืองกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เวนแตหลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการ
ประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร  กรณีหลักสูตรใดมีคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ป
หรือนอยกวาใหพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปแรกท่ีเปดสอนดวยหลักเกณฑ
เดียวกัน 
   ๙.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง
ตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
   ๙.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลให
มีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันกําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม
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เปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษาน้ันจะไดมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

๑๐.  การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล 
การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพ่ือใหการจัดการศึกษาเปน 
ไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบัติของประกาศฉบับนี้ 
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มคอ. ๑      มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา......... 

 มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิตในแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหน่ึงซ่ึงจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชา ปริญญา และองคความรูที่เปนเน้ือหาเทาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒินั้นๆ   เพ่ือเปนหลักประกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเน้ือหาวิชาในสวน
ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณ
ของแตละสถาบัน ซึ่งจะทําใหสถาบันตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมี
มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได 

 นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดกําหนดเง่ือนไข ขอแนะนํา ในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองนําไปปฏิบัติ เพ่ือใหหลักประกันวา หลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 มคอ.๑ เปนแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหคณะผูเชี่ยวชาญใชในการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 เม่ือคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่
คณะผูเชี่ยวชาญเสนอแลว  จะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใชเพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาใชมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตร
ปรับปรุง ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
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๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา………… 
 
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 

ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับ
ชื่อภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา   
ของสถาบันฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ  
การกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาอ่ืน (ถามี) 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 
  ตองสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงคของระดับคณุวุฒิที่จะกําหนดมาตรฐาน
ตามที่ระบุไวในสวนที่ ๑ ขอ ๖ 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  

ใหระบุคุณลักษณะ ทักษะ ความรู ความสามารถของบัณฑิตซ่ึงเปนผลการเรียนรู (Learning 
Outcomes) ขั้นต่ําที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และตองสะทอนใหเห็นวาไดนํามาตรฐาน 
ผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพัฒนาไปสู
มาตรฐานผลการเรียนรูในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ตองการพัฒนามาตรฐาน 
(รายละเอียดปรากฏในสวนที่ ๑ ขอ ๔.๓) โดยอาจเพ่ิมเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ ที่แตกตางจากบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอ่ืน  
๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ (ถามี) 

 ใหระบุเฉพาะองคกรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย 
๗. โครงสรางหลักสูตร 

ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถาตองมีประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงานหรือสหกิจศึกษา ใหระบุใหชัดเจน 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา  

ใหกําหนดปริมาณเน้ือหาสาระสําคัญขั้นต่ํา เปนสัดสวนหรือหนวยกิตตามลักษณะของแตละสาขา/
สาขาวิชา 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุ ดังนี้ 
 ๙.๑ กลยุทธการสอน ใหแสดงความสัมพันธเก่ียวของระหวางกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝง
ใหนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู (ขอ ๕) 
 ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู      
ดานตางๆ อยางครบถวน เพ่ือใหม่ันใจวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง 
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๒ 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............
สาขา/สาขาวิชา ...... เปนอยางนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เม่ือไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปน
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู  
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาใหชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยาย
ของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา     
ไดประโยชนและมีมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ  
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ใหแสดงขอมูลของคณาจารยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใหกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ 
และสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ใหระบุสัดสวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ตอนักศึกษา (ถามี) 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

ใหระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  

ใหระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย โดยเฉพาะดานกลยุทธการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ใหระบตุัวบงชีท้ี่เก่ียวของและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน  
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ  
 ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/
สาขาวิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้ 
 ๑๖.๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา................. 
 ๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............
ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปน
กรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.........สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก) 
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 ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ..........สาขา/สาขาวิชา...........แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่ง
สถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับ................สาขา/สาขาวิชา ............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือ
พิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะ
รับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  
 ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 
 ๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ใหชัดเจน 
         ๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร  ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอน
แลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัต ิ 
 ๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 
 ๑๖.๘. เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา              
ที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ 
(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม)  ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเม่ือส้ินป
การศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชใน
การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๑๖.๙. เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
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มคอ. ๑ 

๔ 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป 

๑๗.  การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 
       เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ      
สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดโดยสะดวก  
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: 
TQR) เม่ือสถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
  ๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น 
   ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตรซ่ึงสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ 
ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแต
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเติม 
ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันๆกําหนด 
จึงจะไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปหรือนอยกวาใหพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน 
   ๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
   ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันกําหนดทุกปหลังจากไดรับการ
เผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่
กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอน
การเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๑๘. รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา….. 
 สาขา/สาขาวิชา......... 
๑๙. ภาคผนวก (ถามี) 
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มคอ. ๑ 

๕ 

แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teaching Unit 
(POD Network) 

รายละเอียดของหลักสูตร 
(Programme Specification) 

รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ของภาคสนาม (ถามี) 

(Course + Field Experience 
Specifications) 

กระบวนการเรียนการสอน 
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง) 

 

การวัดและประเมินผล 
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต) 

 

รายงานรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) 

(Course + Field Experience Reports) 

รายงานประจําภาค/ประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report) 

๕ ป 

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา 

 

เสนอ สภาสถาบัน
อนุมัติ 

เสนอ 

สกอ. 
บันทึกไว 
ในฐาน 
ขอมูล 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/ 
สาขาวิชาตาง ๆ 

เกณฑมาตรฐานหลกัสูตร 

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา 

หลักเกณฑการเทียบโอน 

เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ 

ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 

เผยแพร
หลักสูตรท่ี
ดําเนินการ
ไดมาตรฐาน  

TQF 

การจัดส่ิงอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม 

? 

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม) 

สกอ 

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF 

ไม 

ใช 

สถาบันอุดมศึกษา 

ใช 

๑ 

กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง ๑ 

ทุกป 
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มคอ.๒  รายละเอียดของหลักสูตร  

 
            รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม

ของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรน้ันๆ     
โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเน้ือหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการ
หรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง  
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหม่ันใจวาเม่ือเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับ
องคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร    
จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได 
รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน 

 
 ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปนี้ 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

 

 

84



                                                                                                                                     มคอ. ๒ 
 

 ๑ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ....................................................................... 

                            สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 
        หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑.  ขอมูลทั่วไป 
๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
   ระบุรหัส (ถามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
๒.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
       ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน 
(กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
๓.   วิชาเอก (ถามี) 
๔.   จํานวนหนวยกิตทีเ่รียนตลอดหลักสูตร 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑  รูปแบบ  ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๒  ภาษาที่ใช  ระบุภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
ภาษาใด 

๕.๓  การรับเขาศึกษา ระบุการรับนักศกึษาเขาศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรอื
ตางประเทศ หรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา 

๕.๔  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ  โดยตองระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หนวยงานที่ทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอ่ืนๆ ในตางประเทศตอง
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.๕   การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให
ปริญญามากกวา ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ ในชวงกลางของหลักสูตร หรือเปน
ปริญญารวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือ 
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๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เร่ิมใชหลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา    
และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอยางอ่ืน
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพ
หรือองคกรอ่ืนใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย 

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ระบุปที่คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๘.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๙.   ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
       อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรไว ใหอาจารย
ประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน 
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง    
ซึ่งตองเปนอาจารยคนละชุดกัน 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกวา ๑ แหง 
ระบุขอมูลใหครบถวน 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

    ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ 
       ของสถาบัน 

     ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
  ๑๒.๒ ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
๑๓.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
        อธิบายการบริหารจัดการ  แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพ่ือใหม่ันใจ
วารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 

หมายเหต ุ        ไมมีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอรมท่ีใชในการวิเคราะหหลักสูตร) *

*

*

*

*

*

*
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หมวดที่ ๒.   ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
          ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร 

๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พรอมระบุเวลาคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพ่ือความสําเร็จของแผน
นั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ดวย 

 ๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 ๒.๒ กลยุทธ 
 ๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

หมวดที่ ๓.   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปนระบบทวิภาค 
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เปนตน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
   ระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
   ถามีการจัดการศึกษาทีใ่ชระบบอ่ืน ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ระบุชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียน 

๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
       ระบุคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตรที่สอดคลองกับระดับการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติมตองระบุใหครบและชัดเจน 

๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

    ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา 
เพ่ือการกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร หรือการปรับตัวใน
การเรียน) 

*

*

*
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๒.๔  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
        ระบุจํานวนผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาในแตละป
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ป 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
  แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ 
คาใชจายตอหัวในการผลติบณัฑิตตามหลกัสูตรนั้น 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
        แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก 
        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) 

๒.๘  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
๓.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธ  
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ 

๓.๑  หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปน้ี   
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปน 

หมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

                                   ตัวอยาง 
                        จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                               ๑๓๕     หนวยกิต 

๑) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                                                    ๓๖      หนวยกิต 
    - กลุมสังคมศึกษาศาสตร                                                        ๙       หนวยกิต 
   - กลุมวิชามนุษยศาสตร                                                          ๙       หนวยกิต 
   - กลุมวิชาภาษา                                                                   ๙      หนวยกิต 
   - กลุมวิชาวทิยาศาสตรกับคณิตศาสตร                                        ๙      หนวยกิต 
๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                                    ๙๓       หนวยกิต 
    - วิชาแกน                                                                         ๓๐      หนวยกิต 
    - วิชาเอก                                                                         ๔๕      หนวยกิต 
     - วิชาโท                                                                          ๑๘      หนวยกิต  

๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                           ๖      หนวยกิต 
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              ๓.๑.๓ รายวิชา  
       ใหระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดวย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวย
ตนเอง 
              ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
              ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 

๓.๒  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
  ระบุจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส      

เลขประจําตัวประชาชน รายชื่อซ่ึงประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา (โดยตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
คนควา วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
(รายละเอียดทั้งหมดไวที่นี่หรือภาคผนวกก็ได) 

๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 
             ระบุอาจารยซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนโดยใหมีคุณวุฒิและจํานวน

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
๓.๒.๒ อาจารยประจํา 

        ระบุอาจารยซึ่งมีหนาที่หลักดานการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหนาที่ เต็มเวลา                 
ในสถาบันอุดมศึกษา 

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ 
๔.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
 สรุปโดยยอเก่ียวกับการฝกปฏิบัติ ฝกตามคลินิกหรือฝกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรยีนรูของประสบการณภาคสนาม  
         ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ 

๔.๒ ชวงเวลา  
         ระบุชวงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศึกษา เชน ป ภาคการศึกษาที่จัด 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
        เชน ๓ วันตอสัปดาหเปนเวลา ๔ สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 

๕.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกบัขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจากโครงงานหรือ

งานวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ควรแนบขอกําหนดสําหรับการทําโครงงานดวย 

๕.๑  คําอธิบายโดยยอ  
๕.๒  มาตรฐานผลการเรยีนรู  

  ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
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 ๖ 

๕.๓  ชวงเวลา  
  ระบุชวงระยะเวลาของหลกัสูตรที่กําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย เชน ป  ภาคการศึกษา 

๕.๔  จํานวนหนวยกิต 
๕.๕  การเตรียมการ  

  อธิบายอยางยอเก่ียวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล   

  อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน 

 
หมวดที่ ๔.    ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ

ภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซ่ึงมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงม่ันใน
การใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลาน้ัน 
๒.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอตอไปน้ี 
(๑) คําอธิบายทั่วๆ ไปเก่ียวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตองการจะพัฒนาและระดับของ

ความรูและทกัษะนั้นๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่สาขา/สาขาวิชาน้ันๆ กําหนดเปนอยางนอย           
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ขอ ๕ 
มาตรฐานผลการเรียนรู) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงใหสถาบันอุดมศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะ
พัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในสวนที่ ๒ ขอ ๒.๒ วธิีที่ ๒  

(๒) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะเหลาน้ัน (ควรเปนคําอธิบายท่ัวๆ ไปของวิธีการที่จะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชาหน่ึง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)  

(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ  ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูในกลุมที่เก่ียวของ 
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธหรือวิธีการในชวงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงใหเห็นดวย ตัวอยางเชน กิจกรรม
ตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใชความรูและ
ทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา 
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 ๗ 

๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ขอ ๒) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเร่ืองก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได) 

 

หมวดที่ ๕.     หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
ถาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เก่ียวกับการให

ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ใหกลาวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกลาว 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ระบุรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งตองสอดคลองกับเกณฑ

มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษา 

 

หมวดที่ ๖.   การพัฒนาคณาจารย 
๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ
ใหม่ันใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาทีต่น        
รับผิดชอบสอน 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
          อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพ่ือชวยใหคณาจารยไดพัฒนา 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชพีดานอ่ืนๆ 

 

หมวดที่ ๗.   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.  การบริหารหลักสูตร 
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 

๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
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 ๘ 

      ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
 ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูแลว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเปน  

เชน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอ่ืน ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ เปนตน 
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิ 

 ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอน
อ่ืนๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอ่ืน ๆ 

๒.๔ การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร  
      ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการ

เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเปน 

๓. การบริหารคณาจารย 
๓.๑ การรับอาจารยใหม 

 ระบุกระบวนการยอๆ ในการรับอาจารยใหม เพ่ือใหม่ันใจวา อาจารยมีคุณสมบัตแิละ 
ประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน 

๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
      อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารยในการติดตาม 

คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
      สรุปยอ ๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ เชน วิธีการ

อนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดสวนตอคณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทํา
วิจัยรวมกับอาจารย เปนตน) 

๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  
      อธิบายถึงการจัดการที่ไดดําเนินการในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา 

รวมถึงตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับ
อาชีพ (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ) 

๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา  
      แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ     

ในการพิจารณาขออุทธรณเหลาน้ัน 

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ  
ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตองสํารวจความตองการทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
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๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป

ที่ระบุไวในหมวด ๑ – ๖ ขางตน เชน จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เปนตน โดยตัวบงชี้อยาง
นอยตองสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
หมวดที่ ๘.   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลาน้ีจะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร 
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 
 อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการ 

เรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํา
กลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เก่ียวของ และอธิบาย
กระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

             อธิบายกระบวนการที่ ใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธตามที่ไดวางแผนไว เชน             
การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค 
การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  
การจัดอันดับเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาตองการ 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

อธิบายกระบวนการที่จะใชเพ่ือจะไดขอมูลตางๆยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมบุคคล ดังน้ี ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) 
ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก ๓) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง

นอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวชิาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธ 
เอกสารแนบ 

ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน 

*

*

*

*

*
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มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละรายวิชาเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด 
ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรู
ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับระยะเวลาท่ีใชในการเรียน วิธีการเรียน 
การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือส่ือทางวิชาการอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู 
นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้

หมวดท่ี ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดท่ี ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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 ๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

๒. จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัต ิ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 ระบุชื่อหลักสูตรท่ีใชรายวชิานี้ ยกเวนวชิาท่ีเปดเปนวชิาเลือกทั่วไป ใหใช “หลายหลักสูตร” และใหระบุ
วาเปนวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วชิาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวชิาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก 
วิชาเอกเลือก เปนตน 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

 ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปทีเ่รียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
๖. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 

๘. สถานที่เรียน   

ระบุสถานท่ีเรียนทุกแหงทั้งในและนอกท่ีตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน  

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 

หมวดที่ ๒   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

๒. วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เชน 
เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเน้ือหาของรายวิชาซึ่งเปนผลจาก
งานวิจัยใหมๆ ในสาขา  
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 ๒ 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา  
 ตามท่ีระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 ระบุจํานวนชัว่โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตัิงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  ระบุจํานวนชัว่โมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน และ
วิธีการส่ือสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา 
 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับท่ีระบุไวใน

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปน้ี 

 ๑   สรุปส้ันๆ เก่ียวกับความรู หรือทักษะท่ีรายวชิามุงหวังที่จะพัฒนานักศกึษา        
 ๒   คําอธิบายเกีย่วกับวิธกีารสอนท่ีจะใชในรายวชิาเพ่ือพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ  ๑  
 ๓   วิธีการทีจ่ะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวชิานี้เพ่ือประเมินผลการเรียนรูใน   
      มาตรฐานการเรียนรูแตละดานท่ีเก่ียวของ 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
 ๑.๒  วิธีการสอน 
 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
๒. ความรู 
 ๒.๑  ความรูที่ตองไดรับ 
 ๒.๒  วิธีการสอน 
 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
๓. ทักษะทางปญญา 
 ๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
 ๓.๒  วิธีการสอน 
 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
 ๔.๒  วิธีการสอน 
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 ๓ 

 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
 ๕.๒  วิธีการสอน 
 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑.  แผนการสอน 
 ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน  ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา 
 

๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  สัปดาหท่ีประเมิน 
และสัดสวนของการประเมิน 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 
 ระบุตําราและเอกสารหลักทีใ่ชในการเรียนการสอน 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ   โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงท่ีสําคัญอ่ืนๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเตมิ 

 

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ระบุวธิกีารประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เปนตน 
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 ๔ 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการ

สอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรยีนรูแตละดาน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุง

คุณภาพ 
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มคอ.๔    รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม   
 
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง 

ขอมูลเก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝก
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ 
ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ
ปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆท่ีนักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม 

 

 
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังน้ี 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
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๑ 

 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 

๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชัว่โมง  
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวชิานี้ และระบวุาเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร 

๖. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
๒.  วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 

อธิบายโดยยอถึงวัตถปุระสงคการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลวุัตถุประสงค 
 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานท่ีมุงหวังตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปน้ี 
     ๑   สรุปเก่ียวกับความรูหรือทักษะทีต่องการจะพัฒนาจากประสบการณที่ไดจากการฝกภาคสนาม/ฝกใน
สถานประกอบการ  
     ๒   อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพฒันาความรูหรือทักษะในขอ  ๑  
     ๓   วิธีการท่ีจะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เก่ียวของ 
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๒ 

หมวดที่ ๔  ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

ระบุคําอธบิายตามที่ระบใุนรายละเอียดของหลักสูตร 
๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมหลักท่ีเก่ียวของกับนักศึกษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม 

๓.  รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 

 ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง 
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณ 
ภาคสนาม 
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม  

เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การใหคําแนะนําแกนักศึกษา 
การประเมินผลการฝกประสบการณ 
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

  เชน การใหคาํปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกบัพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ 
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา  
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
 เชน ที่พัก  การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอ่ืน ๆ  เชน เบ้ียเลีย้ง 

 

หมวดที่ ๕   การวางแผนและการเตรียมการ 
๑. การกําหนดสถานที่ฝก 
๒. การเตรียมนักศึกษา 
๓. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก  
๔. การเตรียมพนักงานพี่เล้ียงในสถานที่ฝก 
๕. การจัดการความเสี่ยง 
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๓ 

 
หมวดที่ ๖   การประเมินนักศึกษา 

๑.  หลักเกณฑการประเมิน 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา 
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนกัศึกษา 
๕. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 
 

หมวดที่ ๗   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

๑.  กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้ 
 ๑.๑  นักศึกษา 
 ๑.๒  พนักงานพ่ีเล้ียงหรือผูประกอบการ 
 ๑.๓  อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

   ๑.๔  อ่ืน ๆ เชน บัณฑติจบใหม 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
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มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  

การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเม่ือสิ้นภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัด   
การเรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว             
ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ    
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเร่ิมเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ   
สิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมิน
ภายนอก  รวมทั้ งการสํารวจความคิดเห็นของผู ใช บัณฑิต  การวางแผนและใหขอเสนอแนะ                
ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

 

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้ 
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
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 ๑

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 
 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวชิา 

๒. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถาม)ี 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (Section) 

ใหรายงานเปนรายกลุม   
๔. ภาคการศกึษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวชิา 
๕. สถานที่เรียน 

ระบุสถานที่เรยีนทุกแหงท้ังในและนอกทีต่ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน   
 

หมวดที่ ๒   การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 
๑.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ระบุหัวขอ  จาํนวนชั่วโมงตามแผนการสอน   จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง   ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 

๒. หวัขอที่สอนไมครอบคลมุตามแผน 

ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํใหเกดิผลการเรียนรูตามที่ระบใุนรายละเอียดของรายวิชา  

ระบุวาวิธสีอนเพือ่ใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี  และปญหาของวธิีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
๔. ขอเสนอการดาํเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพือ่การปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓ 
 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จํานวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )                        

๒. จํานวนนกัศึกษาที่คงอยูเมื่อส้ินสดุภาคการศกึษา                                                           
๓. จํานวนนกัศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                             
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 ๒

๔. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 
ระบจุํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 

๕. ปจจัยท่ีทาํใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกาํหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

ระบคุวามคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลการเรยีนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒ 

         ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกาํหนดเวลาการประเมนิ 

ระบุความคาดเคล่ือนที่เกิดขึน้พรอมเหตุผล 
         ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธกีารประเมนิผลการเรียนรู (ถามี) 

ระบุความคาดเคล่ือนที่เกิดขึน้พรอมเหตุผล 
 ๗. การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษา 

ระบุวธิีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ         

 

หมวดที่ ๔   ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบุปญหาในการใชทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ 
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

หมวดที่ ๕   การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

         ๑.๑  ขอวิพากษทีสํ่าคัญจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
    ระบุขอวพิากษทั้งท่ีเปนจุดแข็งและจุดออน 

         ๑.๒  ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอขอวพิากษตามขอ ๑.๑ 
๒.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวิธีอ่ืน  
         ๒.๑  ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิโดยวิธีอ่ืน 
              ระบุขอวพิากษท้ังที่เปนจุดแข็งและจุดออน 
       ๒.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวพิากษตามขอ ๒.๑ 

 
หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 

๑.  ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังที่ผานมา 
ระบุแผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่านมาและอธิบายผลการดําเนินการ

ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล 

105



 มคอ. ๕ 
 

 ๓

๒. การดําเนนิการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
อธบิายการปรบัปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาน้ี การ

ใชอปุกรณการสอนแบบใหม เปนตน 
๓. ขอเสนอแผนการปรบัปรงุสาํหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบัผิดชอบ 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันท่ีรายงาน ............................................................. 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………….. 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันท่ีรับรายงาน ......................................................... 
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มคอ.๖   รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  

  
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 

หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตาม
แผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองให
เหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป 
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหาร
จัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารย
ผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง  

 
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังน้ี 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณ 

ภาคสนาม 
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
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มคอ. ๖ 
 

 ๑

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา 
๒. หลักสูตร 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม 

 

หมวดที่  ๒   การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถามี) 

ระบุวาการเตรียมนักศึกษาตางจากแผนอยางไร  และใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่การ
วางแผนในอนาคต          
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

ระบุวาการเตรียมอาจารยทีป่รึกษา/อาจารยนิเทศกตางจากแผนอยางไรและใหขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่การวางแผนในอนาคต       
 ๓.  การเตรียมพนักงานพีเ่ลีย้ง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถามี)  

ระบุวาการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและให 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่การวางแผนในอนาคต 
 ๔. การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและใหขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นเพือ่การวางแผน 
          ๔.๑  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา 

          ๔.๒  การเปลี่ยนแปลงส่ิงอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 
          ๔.๓  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ  (ถามี)  
 

 หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม                               
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือส้ินสุดการฝกประสบการณภาคสนาม     
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                      
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระบจุํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 
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มคอ. ๖ 
 

 ๒

 

 หมวดที่ ๔   ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก 
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถามี) 
 

หมวดที่ ๕   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา  (ใหแนบผลการสํารวจ) 

๑.๑   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
       ระบุขอวพิากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจดุออน 

๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

๒.๑   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
          ระบขุอวพิากษทั้งทีเ่ปนจุดแข็งและจุดออน 

๒.๒   ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 

สรุปยอการพัฒนาที่สําคัญในปจจุบัน อาทิ การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ 
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินคร้ังกอน 

ระบุประเด็นที่ระบุไวในครั้งที่ผานมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑  และอธิบายถึง
ความสําเร็จ ผลกระทบ  ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสรจ็และผูรบัผิดชอบ 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ระบุขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาหรอืสถาบัน หรอือาจจะมีผลกระทบตอรายวชิาอื่นๆ ในหลักสูตร 

---------------------------------------- 
 
 

ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:…………………………… 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ...................................................... 
 

ชื่อผูรบัผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………….. 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ................................................... 
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มคอ. ๗   รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
 
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล

ประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน 
ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันท่ีมีผลกระทบ
ตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐาน
ผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา 
รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไป
ยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย 

 
ประกอบดวย ๙ หมวด ดังนี้ 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  ขอมูลเชิงสถิติ 
หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน 
หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก 

ผูประเมินอิสระ 
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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มคอ. ๗ 
 

 ๑

รายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร..........................ประจําปการศึกษา.............. 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
๑. หลักสูตร  
๒. ระดับคุณวฒุ ิ
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๔. วันท่ีรายงาน 
๕. ปการศึกษาท่ีรายงาน 
๖. สถานที่ต้ัง 

ระบุสถานท่ีตัง้ที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น  ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวทิยาเขต 
 

หมวดที่ ๒   ขอมูลเชิงสถิต ิ
๑.  จํานวนนกัศึกษาชัน้ปท่ี ๑ ท่ีรับเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน                                            
๒.  จํานวนนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาในปที่รายงาน   

๒.๑. จํานวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสตูร    
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสตูร   
๒.๓. จํานวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาหลังกาํหนดเวลาของหลักสตูร    
๒.๔. จาํนวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในสาขาวชิาเอกตาง ๆ (ระบุ) 
         สาขา/สาขาวชิา……………………………………...จํานวน     ...............   คน 
         สาขา/สาขาวชิา………………………………………จาํนวน    ...............   คน 

    สาขา/สาขาวชิา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

๓.   รายละเอียดเก่ียวกบัอัตราการสาํเร็จการศึกษา 
รอยละของนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      

  คํานวณจากจํานวนนักศึกษาทีจ่บการศกึษาตามขอ ๒.๒ และจํานวนนักศึกษาทัง้หมดท่ีรับเขา
ในหลักสูตรของรุน 

  ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษา
ของนักศึกษา (เชน การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุมประกาศนียบัตรเปนปริญญาบัตร     
หรือการยายสาขาวิชา ฯ) 
๔.  จํานวนและรอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศกึษาของหลกัสูตรในแตละป 

111



มคอ. ๗ 
 

 ๒

๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจาํนวนนกัศึกษาในแตละปการศึกษา 
สัดสวนของนกัศึกษาท่ีสอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร

เปรียบเทียบกบัจํานวนนักศกึษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 
         นักศึกษาชัน้ปท่ี ๑ ที่เรียนตอชัน้ปท่ี ๒                        ......................... % 
         นักศึกษาชัน้ปท่ี ๒ ท่ีเรียนตอชัน้ปท่ี ๓                        ......................... % 
         นักศึกษาชัน้ปท่ี ๓ ที่เรียนตอชัน้ปท่ี ๔                        ......................... % 
๖.  ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
๗.  ภาวะการไดงานทําของบณัฑติภายในระยะ ๑ ป หลังสาํเร็จการศึกษา 

วนัที่สํารวจ ............................................................................. 
 

จํานวนแบบสอบถามที่สง  ....................... จํานวนแบบสอบถามทีต่อบกลบั ........................            
 

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม   …………………………. 
 

การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทาํงาน การได

งานทํา ตรงสาขาท่ี
เรียน 

ไมตรงสาขา
ท่ีเรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอื่น ยังไมไดงานทํา 

จํานวน      
รอยละ      

 

๘.  การวิเคราะหผลท่ีได  
วิเคราะหผลการเปล่ียนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน 

ภาวะเศรษฐกจิ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน 
เพือ่เปนขอมูลในการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร 
 

หมวดที่ ๓   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 

๑.   การเปล่ียนแปลงภายในสถาบนั (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
๒.   การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบนั (ถามี) ทีม่ผีลกระทบตอหลักสตูรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
 

หมวดที่ ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
๑.   สรปุผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา     

ระบุรายวชิาทีเ่ปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน  จํานวนนกัศึกษาท่ีสอบ
ผานแตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 
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 ๓

๒.   การวเิคราะหรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมปกติ 
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีมีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูงมาก

หรือตํ่าเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบ
ตกมากเกินไป การสอนไมตรงกับเนื้อหาท่ีกําหนดของรายวิชา เปนตน นอกจากนี้ใหระบุวิธีการ
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผลท่ีทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑท่ีตั้งไว และ
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการไปแลว  (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข      
ที่ไดดําเนินการมาแลวดวย) 
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  

๓.๑  รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่มไดเปดสอน 
     ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมได

เปดสอนและมาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนที่ตองเปดตามแผนการศึกษาแตขาด
ผูสอน หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชา
เพื่อเปนการประกันวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาคการศึกษาตอไป 

๓.๒  วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน 
     ใหระบุรหสัและชือ่รายวชิา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว 

พรอมวธิีแกไข (ถามี) เชน สาระท่ีขาดและจําเปนตองสอนเพือ่ใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่มหัวขอ
หรือสาระท่ีขาดในรายวิชาท่ีสูงขึ้น 
 

 

หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสตูร 
๕.๑  การบริหารหลักสูตร 
 ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวตัถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต 
 

หมวดที่ ๖   สรุปการประเมินหลกัสูตร 
๑.   การประเมนิจากผูท่ีกาํลงัจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปที่สํารวจ) 
       วันท่ีสาํรวจ ............................. (ใหแนบผลการสาํรวจมาประกอบดวย) 

๑.๑.  ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิ และขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 
๑.๒.  ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมนิขอ ๑.๑   

๒.  การประเมนิจากผูมีสวนเก่ียวของ  
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก  
๒.๑. ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
๒.๒. ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมนิขอ ๒.๑  (ถามี) 

๓.  การประเมนิคุณภาพหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุฯิ 
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 ๔

หมวดที่ ๗   คุณภาพของการสอน 

๑. การประเมนิรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
๑.๑  รายวชิาทีม่ีการประเมนิคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ 

    ระบุรหัสและช่ือรายวชิาท่ีมีการประเมนิคุณภาพการสอนพรอมวิธกีารประเมิน เชน ประเมิน
โดยนักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการท่ีไดดําเนินการไปแลว 

๑.๒  ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 

๒.  ประสิทธผิลของกลยุทธการสอน  
ระบุขอคิดเห็นตอแผนการสอน กลยทุธและวิธีการสอนท่ีใชในรายวชิาเพือ่พฒันาสาระการเรียนรู

ตางๆ ที่กําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของ
การสอนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาเพือ่นําผลมาปรบักลยุทธและวิธีการสอนตอไป 

๒.๑  สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูลปอนกลบัจากแหลงตางๆ    
       สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น  

๒.๒ แนวทางแกไข/ปรบัปรุง      
 แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา 

หรือการแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชาที่
ไดแกไขหรือปรับเปลี่ยน  
๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี           ไมมี               
หากมีการปฐมนิเทศใหระบจุํานวนอาจารยใหม  
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่มไดดําเนินการ  

 

๔.  กิจกรรมการพฒันาวชิาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 

๔.๑. กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม   
     ใหระบุกจิกรรมที่สถาบนัฯจัดหรือหนวยอื่นที่ไมใชสถาบันฯจัด จาํนวนอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม 

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของ
ผูเขารวมกิจกรรม) 
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 ๕

หมวดที่ ๘   ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลกัสูตร 
  จากผูประเมินอสิระ 

๑.  ขอคิดเหน็หรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเหน็ของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสตูรตอขอคิดเหน็หรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ 
๒. การนาํไปดําเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรบัปรุงหลักสูตร  
 

หมวดที่ ๙   แผนการดาํเนินการเพื่อพฒันาหลักสูตร 
๑.  ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา  

 ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 
และเหตผุลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
๒.  ขอเสนอในการพฒันาหลักสตูร 

 ๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวชิาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้หาในรายวิชา        

การเปลี่ยนแปลงวธิีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิา  ฯ)  
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน    

๓. แผนปฏบิตัิการใหมสําหรับป  ............. 
 ระบุแผนปฏบิติัการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผดิชอบ 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  :________________________________ 
 

ลายเซ็น  :__________________________  วันท่ีรายงาน:____________ 
 

ประธานหลักสูตร  :______________________________- 
 

ลายเซ็น  :__________________________  วันท่ีรายงาน:____________ 
 

เห็นชอบโดย    ________________________    (หวัหนาภาควิชา) 
 

ลายเซ็น  :__________________________              วันที:่____________ 
 

เห็นชอบโดย    ________________________(คณบดี) 
 

ลายเซ็น  :    __________________________          วันที ่  :____________ 
 

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. สําเนารายงานรายวิชาทกุวิชา 
๒. วิธีการใหคะแนนตามกาํหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ชในการประเมนิ 
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปท่ีประเมิน 
๔. ขอสรปุผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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หนา ๑๔ 
เลม   ๑๒๖  ตอนพิเศษ  ๑๗๑ ง        ราชกิจจานุเบกษา              ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพ่ือประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 

อาศัยความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกวา “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงน้ีเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรน้ีอยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป 
ตามประกาศน้ีภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตาม 
เอกสารแนบทายประกาศ 

๔. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอดุมศึกษาท่ีจะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
 

117



มคอ.๑ 

๑ 

 

มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพวิเตอร 

๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา   

ชื่อสาขา   คอมพิวเตอร  
ชื่อสาขาวชิา  (๑) วิทยาการคอมพิวเตอร  

(๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
(๓) วิศวกรรมซอฟตแวร 
(๔) เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๕) คอมพวิเตอรธุรกิจ 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา    

๒.๑ วิทยาการคอมพิวเตอร 
ภาษาไทย:   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร) 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Computer Science)  

B.S. or B.Sc. (Computer Science) 

๒.๒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร 
ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมคอมพวิเตอร)  

วศ.บ. (วศิวกรรมคอมพิวเตอร) 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)  

B.Eng. (Computer Engineering)  

๒.๓ วิศวกรรมซอฟตแวร 
ภาษาไทย:   วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร)  

วท.บ. (วศิวกรรมซอฟตแวร) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมซอฟตแวร) 
วศ.บ. (วศิวกรรมซอฟตแวร) 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Software Engineering)  
B.S. or B.Sc. (Software Engineering) 
Bachelor of Engineering (Software Engineering) 
B.Eng. (Software Engineering)  
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มคอ.๑ 

๒ 

๒.๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาไทย:   วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Information Technology)  

B.S. or B.Sc. (Information Technology) 

๒.๕ คอมพวิเตอรธุรกิจ 
ภาษาไทย:   บริหารธุรกจิบัณฑิต (คอมพวิเตอรธุรกิจ)  

บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
บริหารธุรกจิบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)  
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Business Administration (Business Computer) 
B.B.A. (Business Computer) 
Bachelor of Business Administration (Information System) 
B.B.A. (Information System) 

หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรจะเนนองคความรูเปนหลัก สวนชื่อปริญญา      
อาจแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตามวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวชิา    

สาขาคอมพิวเตอรเปนศาสตรที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขาย ขอมูล และบุคลากรดานคอมพิวเตอร ซ่ึงตองประสม
ประสานศาสตรตาง ๆ เริ่มจากศิลปศาสตร วิทยาศาสตร และ/หรือวิศวกรรมศาสตร   เพื่อใหมีหลักการและ 
กรอบปฏิบั ติ ในการพัฒนาสาขาคอมพิ ว เตอร ที่ เ ป น เค ร่ือ ง มือสํ า คัญในการพัฒนาด านต า ง  ๆ                
หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความหลากหลายจากรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานกลางสาขาคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี ระยะที่ ๑ ป พ.ศ. ๒๕๔๙  สามารถนํามาประยุกตและ
จําแนกสาขาคอมพิวเตอรออกเปน ๕ สาขาวิชาหลัก ๆ คือ 

(๑) สาขาวชิาวิทยาการคอมพิวเตอร หรอื วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Science: CS)  
(๒) สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering: CE)  
(๓) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering: SE) 
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (Information Technology and Communication: ICT) 
(๕) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computer: BC) หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business 

Information System: BIS)  
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๓ 

แนวทางในการจัดขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอรจะพิจารณามุมมองหลายมิติเพื่อความ
ครบถวนท้ังดานทฤษฎีและการประยุกต โดยสามารถนําเสนอกรอบการจัดขอบเขตองคความรูของสาขา
คอมพิวเตอรออกเปน ๕ ดานหลัก คือ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
ประยุกต เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ และฮารดแวรและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานสากลตาม  The Association for Computing Machinery (ACM), The 
Association for Information Systems (AIS) และ The Institute of Electrical and Electronics Engineer - 
Computer Society (IEEE-CS) ขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอร ท้ัง ๕ สาขาวิชา สามารถแสดงไดดัง
รูปที่ ๑  

 
รูปท่ี ๑ ขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอร ๕ สาขาวิชา  

๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค 

(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(๒) มีความรูพื้นฐานในศาสตรท่ีเกี่ยวของท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดี สามารถประยุกตได

อยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง 
(๓) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม 
(๔) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 
(๕) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ 
(๖) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
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มคอ.๑ 

๔ 

(๗) มีความสามารถการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี 
(๘) มีความสามารถวิเคราะหความตองการของผูใช ออกแบบ พัฒนา ติดต้ัง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร

ใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือบุคคลตามขอกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน 

(๙) สามารถวิเคราะหผลกระทบของการประยุกตคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม รวมทั้งประเด็น
ทางดานกฎหมายและจริยธรรม 

(๑๐) มีความสามารถเปนท่ีปรึกษาในการใชงานระบบคอมพิวเตอรในองคกร 
(๑๑) มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองคกร 
(๑๒) มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใชงานได 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรู ควรสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคได ประกอบดวย 
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต  
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
(๕) เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(๖) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม 
(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
๕.๒ ความรู  
(๑) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาที่ศึกษา 
(๒) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ 

และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(๓) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด 
(๔) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต 
(๕) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
(๖) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ 
(๗) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง  
(๘) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
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๕.๓ ทักษะทางปญญา  
(๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(๒) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
(๔) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม  

๕.๔ ทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 
(๑) สามารถสือ่สารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสทิธิภาพ 
(๒) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาท

ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
(๓) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(๔) มีความรบัผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(๕) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืน

อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
(๖) มีความรบัผิดชอบการพฒันาการเรยีนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชพีอยางตอเนือ่ง 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
(๒) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต

ตอปญหาท่ีเกี่ยวของอยางสรางสรรค 
(๓) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมท้ังเลือกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนอไดอยางเหมาะสม  
(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

๖. องคกรวิชาชพีที่เกี่ยวของ (ถามี)  

ไมมี 

๗. โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และ/หรือวิชาประสบการณสนาม โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิต
ในแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้งหลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาคอมพิวเตอรครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ทั้งดานทฤษฏี-
หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้  
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(๑) วิชาแกน หมายถึง วิชาจําเปนท่ีตองเรียนเพือ่เปนความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาเฉพาะดาน 
(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาเนื้อหาสาระท่ีครอบคลุมองคความรูขั้นต่ําของสาขาคอมพิวเตอร

สามารถจําแนกเปน ๕ ดาน คือ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต 
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ และฮารดแวรและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร ตามระบุไวในขอ ๓ 

(๓) วิชาเลือก หมายถึง วิชาเน้ือหาที่เพิ่มเตมิจากวิชาเฉพาะดาน เพือ่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลอืกเรียน
ตามลักษณะงานอาชพีท่ีตนสนใจ 

ทั้งนี้ มาตรฐานคุณวุฒิน้ีไมไดกําหนดรายวิชาในแตละกลุม แตไดแสดงแนวทางการจัดความสัมพันธของแต
ละวิชากับองคความรูแตละดานไวในภาคผนวก ๑๘.๒ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอรโดยแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดรายวิชาและหนวยกิตไดตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

นอกจากนี้สามารถกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม     ซ่ึงอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ
หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

 

โครงสรางหลักสูตร องคประกอบ และหนวยกิตขั้นต่ําของแตละสาขาวิชา มีดังนี้  

๗.๑ สาขาวชิาวิทยาการคอมพวิเตอร 
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE 

และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังน้ี  
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ๓๐ หนวยกิต 
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ             ๘๔ หนวยกิต  

(๒.๑) วิชาแกน         (๑๒ หนวยกติ) 
- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 
- คณิตศาสตรดิสครีต 
- สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร 
- วิธีทางการคํานวณเชิงตัวเลข หรือความนาจะเปน  

(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน         (๓๖ หนวยกติ) 
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  (๓   หนวยกิต) 
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต     (๖   หนวยกิต) 
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร    (๑๒ หนวยกิต) 
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ     (๑๒ หนวยกิต)  
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   (๓   หนวยกิต) 

(๒.๓) วิชาเลอืก 
(๓) หมวดวิชาเลือกเสร ี            ๖ หนวยกิต 
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(๔) วชิาประสบการณภาคสนาม ควรจัดใหมีภายใน ๕ ป หลังจากการประกาศใชมาตรฐานคุณวฒุิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพวิเตอร ถามีหนวยกิตใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกบัวิชาชพีคอมพวิเตอร (๐-๓ หนวยกติ) หรือ 
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพวิเตอร (๖-๙ หนวยกิต)  

๗.๒ สาขาวชิาวิศวกรรมคอมพวิเตอร 
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE 

และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังน้ี  
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ๓๐ หนวยกิต 
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ            ๘๔ หนวยกติ 

(๒.๑) วิชาแกน         (๓๐ หนวยกติ)  
- วิชาแกนทางวิศวกรรม  

(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน        (๓๖ หนวยกติ)  
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต     (๓   หนวยกิต)  
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร    (๙   หนวยกิต) 
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ     (๑๒ หนวยกิต)  
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   (๑๒ หนวยกิต)  

(๒.๓) วิชาเลอืก 
(๓) หมวดวิชาเลือกเสร ี            ๖ หนวยกิต 
(๔) วชิาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกติใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกบัวิชาชพีคอมพวิเตอร (๐-๓ หนวยกติ) หรือ 
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพวิเตอร (๖-๙ หนวยกิต)  

๗.๓ สาขาวชิาวิศวกรรมซอฟตแวร 
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE 

และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังน้ี  
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ๓๐ หนวยกิต 
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ             ๘๔ หนวยกิต 

(๒.๑) วิชาแกน          (๙   หนวยกติ) 
- พีชคณิตเชิงเสน 
- คณิตศาสตรดิสครีต 
- สถิติและวิธีการเชิงประสบการณสําหรับคอมพิวเตอร 
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(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน        (๕๔ หนวยกติ)  
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  (๙   หนวยกิต) 
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต     (๙   หนวยกิต) 
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร    (๒๗ หนวยกิต) 
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ     (๖   หนวยกิต)  
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   (๓   หนวยกิต) 

(๒.๓) วิชาเลอืก 
(๓) หมวดวิชาเลือกเสร ี           ๖ หนวยกิต 
(๔) วชิาประสบการณภาคสนาม ควรจัดใหมีภายใน ๕ ป หลังจากการประกาศใชมาตรฐานคุณวฒุิระดับ

ปริญญาตร ีสาขาคอมพวิเตอร ถามีหนวยกิตใหนับเปนสวนหน่ึงของหมวดวิชาเฉพาะ 
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกบัวิชาชพีคอมพวิเตอร (๐-๓ หนวยกติ) หรือ 
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพวิเตอร (๖-๙ หนวยกิต)  

การจัดการโครงสรางหลักสูตร จะเนนองคความรูสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวรเปนหลัก สวนจะใหปริญญา
ใดตองพจิารณารายวิชาทีจ่ําเปนทางวิชาการและ/หรือวชิาชพีของปริญญานั้น ๆ  

๗.๔ สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE 

และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังน้ี  
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ๓๐ หนวยกิต 
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ            ๘๔ หนวยกิต 

(๒.๑) วิชาแกน         (๙   หนวยกติ) 
- คณิตศาสตรและสถิติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน        (๔๕ หนวยกติ) 
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  (๙   หนวยกิต)  
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต     (๑๘ หนวยกิต) 
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร    (๑๒ หนวยกิต) 
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ     (๖   หนวยกิต)  

(๒.๓) วิชาเลอืก 
(๓) หมวดวิชาเลือกเสร ี             ๖ หนวยกติ 
(๔) วชิาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกติใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกบัวิชาชพีคอมพวิเตอร (๐-๓ หนวยกติ) หรือ 
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพวิเตอร (๖-๙ หนวยกิต)  
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๗.๕ สาขาวชิาคอมพวิเตอรธุรกิจ 
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE 

และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังน้ี  
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป            ๓๐ หนวยกิต 

- (ควรมี) คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ            ๘๔ หนวยกิต 

(๒.๑) วิชาแกน  (๓๐ หนวยกติ) 
- วิชาแกนทางธุรกิจ 

(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน         (๔๒หนวยกิต) 
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ  (๑๕ หนวยกิต)  
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต     (๑๒ หนวยกิต) 
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร    (๙   หนวยกิต) 
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ     (๖   หนวยกิต)  

(๒.๓) วิชาเลอืก  
(๓) หมวดวิชาเลือกเสร ี            ๖ หนวยกิต 
(๔) วชิาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกติใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ 

(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกบัวิชาชพีคอมพวิเตอร (๐-๓ หนวยกติ) หรือ 
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพวิเตอร (๖-๙ หนวยกิต)  

ตารางที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรสาขาคอมพวิเตอรท้ัง ๕ สาขาวิชา โดยสอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๔๘ 
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๑๐ 

ตารางที่ ๑ โครงสรางหลักสูตรสาขาคอมพวิเตอรท้ัง ๕ สาขาวิชา 

 CS CE SE IT BC 

๑. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
๒. หมวดวชิาเฉพาะ 

- วชิาแกน* 
- วชิาเฉพาะดาน 
 ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ 
 เทคโนโลยีเพือ่งานประยุกต 
 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  
 โครงสรางพื้นฐานของระบบ 
 ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพวิเตอร 

- วชิาเลือก 
- ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
 ฝกงาน หรือ 
 สหกิจศึกษา 

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี 

๓๐ 
๘๔ 
๑๒ 
๓๖ 
๓ 
๖ 
๑๒ 
๑๒ 
๓ 
 
 

๐-๓ 
๖-๙ 
๖ 

๓๐ 
๘๔ 
๓๐ 
๓๖ 

 
๓ 
๙ 
๑๒ 
๑๒ 

 
 

๐-๓ 
๖-๙ 
๖ 

๓๐ 
๘๔ 
๙ 
๕๔ 
๙ 
๙ 
๒๗ 
๖ 
๓ 
 
 

๐-๓ 
๖-๙ 
๖ 

๓๐ 
๘๔ 
๙ 
๔๕ 
๙ 
๑๘ 
๑๒ 
๖ 
 
 
 

๐-๓ 
๖-๙ 
๖ 

๓๐ 
๘๔ 
๓๐ 
๔๒ 
๑๕ 
๑๒ 
๙ 
๖ 
 
 
 

๐-๓ 
๖-๙ 
๖ 

รวม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

หมายเหตุ: แสดงจํานวนหนวยกิตขั้นต่ํา 
* วิชาแกน จะระบุหนวยกิตขั้นต่ําเฉพาะสาขาคอมพิวเตอรและใหเพิ่มเติมตามที่แตละ
สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยวิชาแกนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรวมวิชาพื้นฐานบางสวนทางดานวิศวกรรมและบริหารธุรกิจ 

๘. เนื้อหาสาระสาํคัญของสาขาคอมพวิเตอร 

เนื้อหาสาระสาํคัญของสาขาคอมพิวเตอร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดาน
คอมพิวเตอร จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

๘.๑ สาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร 
หลักสูตรสาขาวิชาวทิยาการคอมพิวเตอร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี ้ 

(๑) โครงสรางดิสครีต       (Discrete Structures)  
(๒) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม      (Programming Fundamentals) 
(๓) ความซับซอนและขั้นตอนวธิ ี     (Algorithms and Complexity)  
(๔) โครงสรางและสถาปตยกรรม      (Architecture and Organization)  
(๕) ระบบปฏบัิติการ        (Operating Systems)  
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(๖) การประมวลผลเครอืขาย       (Net-Centric Computing)  
(๗) ภาษาการเขียนโปรแกรม      (Programming Languages)  
(๘) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพวิเตอร   (Human-Computer Interaction)  
(๙) กราฟกและการประมวลผลภาพ    (Graphics and Visual Computing)  
(๑๐) ระบบชาญฉลาด       (Intelligent Systems)  
(๑๑) การจัดการสารสนเทศ       (Information Management)  
(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชพี     (Social and Professional Issues)  
(๑๓) วศิวกรรมซอฟตแวร       (Software Engineering) 
(๑๔) ศาสตรเพือ่การคํานวณ       (Computational Science)  

๘.๒ สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร 
หลักสูตรสาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ประกอบไปดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้  

(๑) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม     (Programming Fundamentals) 
(๒) คณิตศาสตรทางคอมพวิเตอร      (Computer Mathematics) 
(๓) อิเล็กทรอนิกส         (Electronics) 
(๔) ตรรกศาสตรดิจทัิล        (Digital Logic) 
(๕) โครงสรางขอมูลและขัน้ตอนวิธ ี    (Data Structures and Algorithms) 
(๖) โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   (Computer Architecture and Organization) 
(๗) ระบบปฎิบัติการ        (Operating Systems) 
(๘) ระบบฐานขอมูล        (Database Systems) 
(๙) วศิวกรรมซอฟตแวร       (Software Engineering) 
(๑๐) เครือขายคอมพิวเตอร       (Computer Networks) 

๘.๓ สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแวร 
หลักสูตรสาขาวิชาวศิวกรรมซอฟตแวร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้ 

(๑) ความจําเปนของคอมพวิเตอร      (Computing Essentials)  
(๒) พื้นฐานคณิตศาสตรและวิศวกรรม     (Mathematical and Engineering Fundamentals)  
(๓) วิชาชพีภาคปฏิบตัิ        (Professional Practices)  
(๔) การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองซอฟตแวร  (Software Modeling and Analysis)  
(๕) การออกแบบซอฟตแวร       (Software Design)  
(๖) การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร    (Software Validation and Verification)  
(๗) ววิฒันาการของซอฟตแวร      (Software Evolution)  
(๘) กระบวนการทางซอฟตแวร      (Software Process)  
(๙) คุณภาพซอฟตแวร        (Software Quality)  
(๑๐) การจัดการซอฟตแวร       (Software Management) 
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๘.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้ 

(๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ      (Information Technology Fundamentals) 
(๒) ปฏิสัมพนัธระหวางมนษุยและคอมพวิเตอร   (Human-Computer Interaction)  
(๓) ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ    (Information Assurance and Security)  
(๔) การจัดการสารสนเทศ       (Information Management)  
(๕) การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลย ี (Integrative Programming and Technologies)  
(๖) คณิตศาสตรและสถิตสิําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics and Statistics for Information  

Technology)  
(๗) เครือขาย         (Networking)  
(๘) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม      (Programming Fundamentals)  
(๙) แพลตฟอรมเทคโนโลย ี      (Platform Technologies) 
(๑๐) การบํารงุรักษาและการบริหารระบบ   (Systems Administration and Maintenance) 
(๑๑) สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ   (Systems Integration and Architecture)  
(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชพี     (Social and Professional Issues) 
(๑๓) ระบบเวบ็และเทคโนโลย ี     (Web Systems and Technologies) 

๘.๕ สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี ้

(๑) พื้นฐานคอมพวิเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Computer and Information Technology 
Fundamentals) 

(๒) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร    (Computer Programming) 
(๓) โครงสรางขอมูลและขัน้ตอนวิธ ี    (Data Structures and Algorithms) 
(๔) การเขียนโปรแกรมบนเว็บ     (Web Programming)  
(๕) ระบบฐานขอมูล       (Database Systems)  
(๖) ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ    (Management Information Systems) 
(๗) การวเิคราะหและออกแบบระบบ     (Systems Analysis and Design) 
(๘) เครือขายคอมพิวเตอร      (Computer Networking) 
(๙) ความม่ันคงของระบบสารสนเทศ    (Information Systems Security) 
(๑๐) โครงงานคอมพิวเตอรเพือ่ธุรกจิ    (Business Computer Project) 
(๑๑) ทักษะการใชซอฟตแวรคอมพวิเตอร   (Computer Software Usage Skill) 
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๙. กลยุทธการสอนและการประเมนิผลการเรียนรู  

๙.๑ กลยุทธการสอน   
 การสอนควรเปนไปในลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรยายถึงเน้ือหาหลักของแตละวิชาและแนะนํา
ใหผูเรียนทําการคนควา หรือทําความเขาใจประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง นอกจากนี้ การสอนควรเนนการไดมา
ซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และช้ีใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับปรากฎการณตาง ๆ 
ในธรรมชาติ ใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ในกระบวนการเรียน
การสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและแกปญหาดวย
ตนเอง มีการพฒันาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ  
 นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มีความรูใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผูอื่น 
ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ในตนเอง วิชาชีพและสังคม 

สวนบางสาขาวิชาอาจกําหนดกลยุทธการสอนเพิ่มเติมดังนี้ 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร 
  กลุมวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรสามารถแบงเปนสามกลุมใหญ กลุมแรกคือกลุมที่เกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีของฮารดแวร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโครงสรางพื้นฐานของระบบ กลุมที่สองคือกลุม
ที่เกี่ยวกับการโปรแกรมหรือเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร และกลุมท่ีสามคือกลุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพื่องานประยุกตและประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ กลยุทธการสอนในแตละกลุมมีดังน้ี  

กลุมท่ีเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีของฮารดแวร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโครงสรางพืน้ฐานของ
ระบบ 

การสอนตองเนนใหนักศึกษารูถึงที่มาของแนวคิดนั้น โดยเริ่มจากปญหา จากนั้นอธิบายธรรมชาติของ
ปญหาวาเกิดขึ้นไดอยางไร สาเหตุที่สําคัญที่สรางปญหาคืออะไร เปาหมายและความจําเปนท่ีตองแกปญหาคือ
อะไร หลังจากที่อธิบายสาเหตุแลวก็ตองเนนขอสังเกตที่เกี่ยวของกับปญหาโดยการสังเกตจากตัวอยางตาง ๆ 
จนพบรูปแบบหรือความจริงที่ซอนอยู รูปแบบและความจริงที่พบจากตัวอยางตาง ๆ สามารถนําไปตั้งเปน
ทฤษฎีได การพิสูจนทฤษฎีก็คือการอธิบายเหตุผลวา ทําไมจึงเกิดความจริงที่ซอนอยู สาเหตุและความจริงท่ีพบ
จะนําไปสูการแกปญหาไดงาย การสอนวิธีการแกไขปญหาตองใหนักศึกษาคิดเองกอน แลวจึงวิจารณวานาจะ
แกไขตรงไหนเพราะอะไรรวมกับนักศึกษา การสอนตองเนนฝกใหนักศึกษาคนพบปญหาใหม วิธีการแกปญหา 
การตั้งทฤษฎีและการพิสูจนทฤษฎี ดวยตนเอง ไมเนนการทองจํา นักศึกษาตองสามารถโตตอบและโตแยงดวย
เหตุผลทางวิชาการได 
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กลุมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร  
การเรียนการสอนตองเนนการเขียนโปรแกรมและทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอรจริง โดยตองใหนักศึกษา

สามารถใชเคร่ืองคอมพิวเตอรไดตลอดเวลา ตองไมจํากัดเวลาการใชเครื่อง การสอนในแตละคําสั่งตองมีการ
เขียนโปรแกรมจริงทุกคร้ัง กอนเริ่มสอน อาจารยตองเตรียมปญหาที่จะใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมแกปญหาน้ี 
ปญหาตองมีขนาดใหญพอที่จะแบงเปนปญหายอย ๆ ซึ่งแตละปญหายอยสามารถแกไขไดโดยใชแตละกลุม
คําสั่งของโปรแกรม การสอนแตละคําสั่งตองมีตัวอยางของการประยุกตคําสั่งที่หลากหลายมาประกอบ รวมทั้ง
ในวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหางายที่เกิดขึ้นใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม นักศึกษาควรทําโครงการเปนกลุมเพื่อฝกใหสามารถทํางานรวมกันได และรูจักวาง
แผนการทํางาน 

กลุมท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกตและประเดน็ดานองคการและระบบสารสนเทศ 
ตัวอยางของวิชาในกลุมน้ีคือ คอมพิวเตอรกราฟก การสอนในกลุมตองอธิบายถึงปญหาท่ีแทจริงวาคืออะไร 

ปญหาที่พบคลายกับปญหาใดบางที่รูจักเชน ปญหาการหมุนรูปในสองมิติบนจอคอมพิวเตอร เปนปญหา
เดียวกับการยายตําแหนงจุดพิกัด (Coordinate) บนระนาบสองมิติ หลังจากอธิบายถึงสาเหตุของปญหาเพื่อ
นําไปสูแนวคิดการแกปญหา ท่ีตอบโจทยความตองการขององคกรตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อติดตั้ง
โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศใหกับองคกรแลว การแกปญหาตองอธิบายแยกเปนขั้นตอนพรอมตัวอยาง
ประกอบ และอธิบายวาแตละขั้นตอนตองใชคําสั่งโปรแกรมใดบาง การสอนวิชาในกลุมนี้ควรใหนักศึกษาทํา
โครงการงาย ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาที่เลือก อาจารยอาจเอาบทความวิชาการที่เกี่ยวของและทันสมัยมาชี้แนะให
นักศึกษาเพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรูมากกวาที่สอนในชั้นเรียน นอกจากนั้น ตอง
สอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกวิชา 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 
องคความรูดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีวงจรชีวิตความรู (Knowledge Lifecycle) สั้น ๆ กลาวคือองค

ความรูใหม ๆ เกิดขึ้นในคาบเวลาสั้น ๆ ดังนั้น การเรียนการสอนในดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรจําเปนตองเปน
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เนนการสรางปญญา และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตของบัณฑิต 
ปรัชญาของการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรตองเนนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปน
สําคัญ โดยมีกระบวนการสรางความเขาใจหลักการพื้นฐานที่ม่ันคงจากการบรรยายพรอมการสาธิตที่สราง
จินตนาการแกผูเรียน จากนั้นควรเปนกระบวนการกระตุนสรางความคิดในการตอยอดองคความรูสูองคความรู
ระดับกลางและระดับสูง หรือการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ดวยผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งแบบเชิงการ
ใชปญหา หรือโครงการเปนฐาน กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรตองสามารถ
บูรณาการองคความรูใหผูเรียนเขาใจความเชื่อมโยงของระบบคอมพิวเตอรต้ังแตฮารดแวร ขั้นตอนวิธี 
ซอฟตแวร และการนําไปใชงาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา 
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 นอกจากศักยภาพและทักษะเฉพาะดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร การสอนในหลักสูตรวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ตองมีกระบวนการ และ/หรือกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนเพ่ือสรางทักษะอื่น ๆ ดานสังคม เนน
การสรางความตระหนักของการเปนคนในสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดทํางานเปนทีม สรางความเปนผูนํา นําเสนอความคิดเห็นและรับฟงความเห็นจากผูอื่นในทีม หรือ
ผูรวมงานอื่น ๆ ตลอดจนทักษะการเขียนบทความ การนําเสนอ การอภิปรายดวยการใชภาษาไทยและ
ตางประเทศที่ถูกตองและเขาใจกฎเกณฑสังคมทั้งในประเทศและสากล 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เนนดานการประยุกตงานมากกวาสาขาวิชาอื่น ควรจัดใหผูเรียน

ไดเรียนรูจากประสบการณดวยวิธีการสอนและกิจกรรมเหลาน้ี ไดแก  
- การสาธิตโดยผูสอน 
- การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการศึกษาดูงานใหเห็นทิศทางของงาน

ในวิชาชีพ 
- การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ตอเชื่อมอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหเขาใจ

งานออกแบบระบบ งานพัฒนาสวนที่ติดตอกับผูใชงานใหมีประสิทธิภาพ งานนําระบบไปใชงาน งาน
ดูแลรักษาระบบ และงานรักษาความมั่นคงของระบบ 

- การทํางานโครงงานกลุมหรือโครงงานเดี่ยวใหสามารถบูรณาการระบบและนําไปใชงาน  

- การเขียนและการนําเสนอรายงานเชิงเทคนิคประกอบระบบงาน 
- การเรียนรูจากงานบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การเรียนรูจากประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

๙.๒ กลยุทธการประเมนิผลการเรียนรู 
การมีกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูและทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตามมาตรฐานจริง ซึ่ง

สถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) การประเมินผลของ
แตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การ
สังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน และการประเมินตนเองของผูเรียน 
สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน การ
ประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การ
ประเมินของผูจางงาน และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน 

นอกจากน้ีการประเมินผลความรู สามารถพิจารณาไดจากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต  บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกตความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังน้ัน จึงมีการกําหนด “ตัวบงชี้” ไวดงัน้ี 
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- บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตอง

เหมาะสม 
การประเมินตัวบงชี้ดานบนนี้จะทําไดเฉพาะเม่ือนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา และระหวางเวลานี้ การ

หม่ันใหนักศึกษาตระหนักถึงตัวบงชี้ตลอดเวลาจึงเปนสิ่งเดียวที่ทําได การฝกนักศึกษาซ้ํา ๆ ในเร่ืองที่อยูในตัว
บงชี้จะทําใหแนวคิดนี้ฝงอยูในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานะการณตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาวามีคุณสมบัติที่ตองการหรือยัง นาจะเปนแนวทางที่ใชเพื่อประเมินความสําเร็จของแนวคิดของตัว
บงชี้ดังกลาว 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้  
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพ

บัณฑิต  
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๒ วาดวย

เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  
- ประกาศขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  

สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและบัณฑิตทุกคน มี
มาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรนี้เปน
อยางนอย 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนกัศึกษายงัไมสําเร็จการศกึษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ และการมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการ
สอน สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตรควรมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเรจ็การศกึษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา ควรเนนการทํา

วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปน้ี 
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(๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหา
งานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ และ/หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ป
ที่ ๑ ปที่ ๕ เปนตน 

(๓) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
(๔) การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดับความพึงพอใจในดาน

ความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ 

(๕) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน ซึ่ง
กําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

(๖) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาใน
การเรียนและคณุลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

(๗) ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได อาทิ 
 (๗.๑) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย 
 (๗.๒) จํานวนสิทธิบัตร 
 (๗.๓) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
 (๗.๔) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  
 (๗.๕) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม 

๑๑. คุณสมบตัิผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๑๑.๑ คุณสมบตัิผูเขาศึกษา 
(๑) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ 
(๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 
๑๑.๒ การเทยีบโอนผลการเรยีนรู  
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตาม 

- ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  

- ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฎิบัติท่ีดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา 

- ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

134



มคอ.๑ 

๑๘ 

๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน  

(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ือง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
- ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฎิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตร

ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 
(๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี

ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
(๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ มาเปน

อาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 
(๕) ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย หรือวิชาที่

เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม และผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการควรไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางคอมพิวเตอรอยางนอยปละครั้ง 

(๖) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

สวนบางสาขาวิชาอาจกําหนดคุณสมบัติคณาจารยเพิ่มเติมดังน้ี 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  
(๑) สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ เชน วิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรมสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร หรือ  
(๒) มีประสบการณการสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรอยางนอย ๔ ป 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรไมต่ํากวา ๔๒ หนวยกิต  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
(๑) มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาทางดานธุรกิจไม

ต่ํากวา ๓๐ หนวยกิต และสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรไมต่ํากวา ๓๐หนวยกิต หรือ 
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(๒) มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาทางดาน
คอมพิวเตอร ไมต่ํากวา ๓๐ หนวยกิต และมีประสบการณในการทํางานสายอาชีพคอมพิวเตอรในองคกร
ธุรกิจอยางนอย ๕ ป 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาคอมพิวเตอร คือเคร่ืองมืออุปกรณหองปฏิบัติการ 
เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญในการทํางานจริงในวงการคอมพิวเตอร 
จึงมีความจําเปนท่ีนักศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ อุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหเกิด
ความเขาใจหลักการ วิธีการใชงานท่ีถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้ง
หองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อ
ประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังน้ัน ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
(๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณท่ีทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมท้ังวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแวรท่ี

สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียง รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ  

(๓) มีเจาหนาท่ีสนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรท่ีใชประกอบการเรียน
การสอนที่พรอมใชปฎิบัติงาน 

(๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาท่ีเปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของ
ในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีมากกวาจํานวนคูมือ 

(๕) มีเคร่ืองมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษา
ในอัตราสวน เปนอยางนอย ๑:๒  

(๖) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษา
ในอัตราสวน เปนอยางนอย ๑:๑  

(๗) มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดไมต่ํากวา ๘ ชั่วโมงตอวัน 
โดยมีปริมาณจํานวนคอมพิวเตอรท่ีเหมาะสม  

(๘) ควรมีการสํารวจความตองการใชทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูล
สําหรับการจัดสรรทรัพยากร 

(๙) ควรมีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เคร่ืองคอมพิวเตอรควรมีการ
ปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมออยางมากทุก ๔ ป 

(๑๐) อาจารยควรมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง 

การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม 
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- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๔ วา
ดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘  

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย มาตรฐานดานพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหง
การเรียนรู 

๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  

(๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรท่ีสอน 

(๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาที่
เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องทั้งอาจารยเกา
และอาจารยใหมโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับ
แรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 

(๓) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
(๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(๕) มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(๖) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพเปนรอง 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขา/สาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ดังน้ี 

ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน 

(๑) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาต ิหรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทกุรายวิชา 
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๒๑ 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และมคอ.๔ 
(ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวชิาที่เปดสอนในแตละปการศกึษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมนิการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอืคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจาํทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไม

นอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 

๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือ

กําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียด

ของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ป

การศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้ “การผานเกณฑดี ตองมีการดําเนินงานตามขอ ๑–

๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวขางตนในแตละป” 

๑๖. การนาํมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพวิเตอรสูการปฏิบตั ิ

 สถาบันอุดมศกึษาที่ประสงคจะเปดสอนหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรใน ๕ สาขาวชิา ควรดําเนนิการดังนี้ 
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามหัวขอ

ตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
๑๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยาง

นอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
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๒๒ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร โดยมีหัวขอของหลักสูตรตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ 
รายละเอียดของหลักสูตร  

๑๖.๓ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอมาตรฐานผลการ
เรียนรู นอกจากที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรนี้แลว สถาบันอุดมศึกษา
อาจกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติมท่ีตองการใหบัณฑิตของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันอุดมศึกษาตน และเปนที่สนใจของ
ผูท่ีจะเลือกเรียนในหลักสูตรหรือผูวาจางที่จะรับบัณฑิตเขาทํางาน โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๑๖.๔ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ (รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังในเรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนทําการเปดสอน 

๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยาง
ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
ชัดเจน 

๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอน
แลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ  

๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี
คาดหวังของสาขาวิชาน้ัน ๆ  

๑๖.๘ เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหาและ
ขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ 
(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม
ประจําปการศึกษาเม่ือสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของ
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๒๓ 

หลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงกลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูและแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 

๑๖.๙ เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและรายละเอียด
อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีคาดหวังไวหรือไม รวมท้ังใหนําผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 

๑๗. การเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุซ่ึิงบนัทึกในฐานขอมูล
หลักสตูรเพือ่การเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนได
สวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันอุดมศึกษา
ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

๑๗ .๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรน้ัน 

๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับ
การประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ได
พัฒนา/ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ที่ไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑ
การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอรกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร 

๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขท่ี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคุณภาพ
ใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไป
ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมา
ปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น 
จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2553 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

ภาษาไทย:    วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาษาองักฤษ:    Bachelor of Science Program in Information Technology  

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ช่ือเต็ม (ไทย):    วทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ช่ือยอ (ไทย):    วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology)  

ช่ือยอ (อังกฤษ):  B.Sc. (Information Technology)  

3. วิชาเอก 

ประยุกตงานดานซอฟตแวร  
การสือ่สารขอมูล  
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

132 หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1. รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 

5.2. ภาษาทีใ่ช  
ภาษาไทย และเอกสารและตาํราในวชิาของหลกัสตูร (รหสั INT xxx) เปนภาษาองักฤษ 

5.3. การรับเขาศกึษา  
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

5.4. ความรวมมือกับสถาบันอืน่  
- 

5.5. การใหปริญญาแกผูสาํเร็จการศกึษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
   หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553  

สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบัน ในการประชุม คร้ังที่ 12/2551 
วันที่ 29 ธันวาคม 2551 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 2/2552 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 
 เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2555  
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน 
(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร 
(5) ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย 
(6) ผูจัดการโครงการสารสนเทศ 
(7) นักพัฒนาเว็บไซต 
(8) ผูจัดการซอฟตแวร 
(9) ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

9.  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1 นายสุเมธ อังคะศิริกุล   วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 2537 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
2 นายสยาม  แยมแสงสังข วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 2540 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3 นางสาวอันฮวา นิลรัตนศริิกุล วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2544 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
4 นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2546 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
5 นายกิตติพงษ วะระทรัพย วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2548 x-xxxx-xxxxx-xx-x 
  

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตทุงครุ กรุงเทพ 

x 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1.  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–
2554) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ซึ่งรวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึง
จําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังน้ันการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน
ระบบเปนสิ่งจําเปน รวมถึงการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งใน
สังคมไทย เปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี และเปาหมายยุทธศาสตรของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยป
พ.ศ. 2544-2553 (IT2010) ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึ่งตองใชบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก 

11.2.  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการส่ือสารไรพรมแดน และการใช

คอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) การใชเครือขายความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตได
กลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง การใชงาน
อุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มีการเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและคาใชจายที่ถูกลง เชน 
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารตโฟนและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคส เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยใหมมี
ความเร็วสูงพอที่จะใชสื่อสารแบบสื่อประสมได และเครือขายไรสายความเร็วสูงอยาง Wi-Max ซึ่งจะนําไปสู
สังคมที่มีการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหงตลอดเวลา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
เปนอยางมาก ทั้งน้ีจําเปนจะตองใชนักเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ที่มีความเปนมืออาชีพ มีความ
เขาใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะชวยชี้นําและขับเคลื่อนใหการ
เปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1.  การพัฒนาหลักสูตร 
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก

ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขันทาง
ธุรกิจคอมพิวเตอรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตอง
ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุง
สู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเกง 
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12.2.  ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่

มุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่ดีและเกง เน่ืองจาก 
การใชอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย จึงเปนชองทางในการถายทอดวัฒนธรรมจากตางประเทศ ซึ่งอาจสงผล
ใหพฤติกรรม และคานิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงตองเนนและสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสาร 
สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุมคา และสามารถปรับเปลี่ยน
ไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
13.1.  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

รายวิชาภาษาอังกฤษประยุกตกับเนื้อหาในหลักสูตร มากกวาวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป วิชาพ้ืน
ฐานความรูทางธุรกิจ การจัดการ และรายวิชาทางคณิตศาสตรและสถิติ 

13.2.  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  
ไมมี 

13.3.  การบริหารจัดการ  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากในคณะอ่ืนที่เก่ียวของ ดานเน้ือหา

สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร  

หมวดที ่2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1. ปรัชญา 

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความมุงม่ันในการผลิต 

บัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตใชงานดานโปรแกรม การ
สื่อสารขอมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอ่ืนในองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มุงเนนในการเปนนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได
จริง มีความรู ความเขาใจในพ้ืนฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปญหาไดอยางมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย 
เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี รวมสรางสรรคงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนในการพัฒนา
ประเทศ 

เน่ืองดวย เทคโนโลยีเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศใหกาวหนา พรอมแขงขัน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งตองการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีขอมูลและสารสนเทศที่พรอม เพียงพอตอการวางแผนและตัดสินใจ  อันจะ
เปนองคประกอบที่เขมแข็งในการพัฒนาประเทศตอไป  

1.2. วัตถุประสงค 
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1.2.1. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพ้ืนฐาน
ระบบสารสนเทศทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล และเครือขาย เพ่ือใหสามารถออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่สนับสนุนการใชงานในองคกร สามารถเลือกใช
และดูแลระบบเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูความสามารถเบ้ืองตนในการบริหาร
หนวยงานสารสนเทศ การบริหารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสามารถออกแบบและสรางระบบงานประยุกตไดอยางเหมาะสม 

1.2.2. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูเก่ียวกับกระบวนการทางธุรกิจ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตในงานบริหารธุรกิจ เชน การบริหารงานบุคคล งานบัญชี การเงินการตลาด การ
นําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาเสริมชองทางการตลาด การใชสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการจําลองสถานการณธุรกิจ รวมถึงการสรางระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการลูกคาผานอินเทอรเน็ต 

1.2.3. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถทําหนาที่ประสานงานระหวางผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานกับผูออกแบบและพัฒนาระบบ มีความเขาใจในกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ มีความสามารถในการส่ือสารและทํางานเปนทีมได เปนผูที่มีความเขาใจดาน
สังคม องคกร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2.4. เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหมไดดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการเรียนรู 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
- ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศใหมีมาตรฐานไมต่ํา
กวาท่ี สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากหลักสูตร
ในระดับสากล (ACM/IEEE) 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของธุรกิจ และการ
เป ล่ียนแปลงของ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการ
ข อ ง ผู ป ร ะ ก อบก า ร ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ  

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู 
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉล่ียในระดับดี 

- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ  ใหมี
ประสบการณจากการนําความรู
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให
ทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก 

- อาจารยสายปฏิบัติการตองมีใบรับรอง
วิ ช า ชี พ ใ น ส า ข า วิ ช า ท่ี ส อ น ป ฎิ บั ติ 
(Workshop Certification) 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร 

- ใบรับรองวิชาชีพ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1. ระบบ  
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก) 

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร 
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
ภาคตน  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคปลาย  เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ 
ภาคฤดูรอน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
(1) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร-

คณิตศาสตร หรือเทียบเทา และ 
(2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.  

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

(1) นักเรียนทีเ่ขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 (2) นักเรียนทีม่หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี เปนผูดําเนินการคัดเลือกเอง 

(3) การคัดเลอืกโดยคณาจารยประจําคณะเทคโนโลยสีารสนเทศดวยวิธีการสอบขอเขียน และ/หรือ
การสอบสัมภาษณ  

2.3. ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย อาจมีพ้ืนฐานการเรียนรูในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ รวมทั้งทักษะแบะ
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา เน่ืองจากตํารา เอกสารและขอสอบจะเปนภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด 

2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
นักศึกษาที่จะเขารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ อยูในเกณฑดี หรือมีผลสอบมาตรฐานดานดังกลาวไมต่ํากวาเกณฑที่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศกําหนดในระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน กรณีที่นักศึกษาจําเปนตองปรับพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหจัดอบรมกอนเร่ิมภาคการศึกษาแรก 
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2.5. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  

จํานวนนักศกึษาแตละปการศึกษา 
จํานวนนักศกึษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
ชั้นปที่ 1 90 90 90 90 90 
ชั้นปที่ 2 - 90 90 90 90 
ชั้นปที่ 3 - - 90 90 90 
ชั้นปที่ 4 - - - 90 90 
รวม 90 180 270 390 360 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 90 90 
 

2.6. งบประมาณตามแผน 
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

ปงบประมาณ รายละเอียดรายรับ 

2553 2554 2555 2556 2557 

คาบํารุงการศึกษา xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

คาลงทะเบียน xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

รวมรายรับ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

ปงบประมาณ 
หมวด เงิน 

2553 2554 2555 2556 2557 
ก. งบดําเนินการ  

1. คาใชจายบุคลากร xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

3. ทุนการศึกษา xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

รวม (ก) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

ข. งบลงทุน  

คาครุภัณฑ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

รวม (ข) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

รวม (ก) + (ข) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

จํานวนนักศึกษา * xxx xxx xxx xxx xxx 
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 *หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษา xxx บาทตอป 

2.7. ระบบการศึกษา  
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรน้ี สามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ทั้งน้ีเปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ 

 - การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่
ไดเคยศึกษามาแลวจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือใชนับเปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

- การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ หมายความวา การขอเทียบโอนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพ่ือนับเปน
หนวยกิต เทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

หลักเกณฑการเทียบโอน ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1. หลักสูตร  
3.1.1. จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต  
3.1.2. โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       31 หนวยกิต 
 ก 1.  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร    13  หนวยกิต 

- SSC 101 พลศึกษา       1  หนวยกิต 
- SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต    3  หนวยกิต 
- SSC 360 สังคมศาสตรบรูณาการ    3  หนวยกิต 
- SSC xxx วชิาเลือกทางสงัคมและมนุษยศาสตร    6  หนวยกิต 

 ก 2.  กลุมวิชาภาษา        9  หนวยกิต 
- LNG 101 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  1 *    3  หนวยกิต 
- LNG 102 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  2     3  หนวยกิต 
- LNG 103 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  3      3  หนวยกิต 

*หมายเหต:ุ กรณีนศ.ไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 104 แทน 
 ก.3 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      9  หนวยกิต 
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  (เลือกเรียน 9 หนวยกิต จากวิชาตอไปน้ี หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะอนุมัต)ิ   
- FST 010 อาหารกับสุขภาพ      3  หนวยกิต 
- MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติและสิ่งแวดลอม   3 หนวยกิต 
- CHM 013 เคมีในชีวติประจําวัน     3 หนวยกิต 
- MTH 010 คณิตศาสตรกับชีวติประจําวัน   3 หนวยกิต 
- MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร  3         หนวยกิต 

ข. หมวดวชิาเฉพาะดาน       95  หนวยกิต 
  ข 1.  วิชาแกนทางคณิตศาสตร       9  หนวยกิต 

- INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3  หนวยกิต 
- INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3  หนวยกิต 
- MTH 111 แคลคลูัส  1        3  หนวยกิต 

 ข 2.  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   71  หนวยกิต 
 ข 3.  วิชาเลือก         9 หนวยกิต 
 ข.4 วิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    6 หนวยกิต 

- LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 1   3 หนวยกิต 
- LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา  2 หรือ    3 หนวยกิต 
- LNG 221 การพูดเพ่ือการส่ือสาร  1      3 หนวยกิต 

หมายเหตุ: กรณีนศ.ไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 201 และ LNG 221 หรือวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะ
อนุมัติ 

ค .หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา       6 หนวยกิต 
 

3.1.3. รายวิชา  

- รหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบดวย  3 หลักแรกเปนตวัอักษร และตามดวยตัวเลข   3  หลัก มีความหมายดังน้ี 

  INT หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้ 
 เลขหลกัรอย   แสดง ชั้นปที่ควรเรียน 
 เลขหลกัสิบและหลักหนวย แสดง กลุมวิชา ดังนี้ 

00 – 59 หมายถึง หมวดวิชาหลัก 
60 – 99 หมายถึง หมวดวิชาเลือก 

- รายวิชา 

• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  31 หนวยกิต 
o กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   13 หนวยกิต    

SSC 101 พลศึกษา (Physical Education) 1(0-2-2) 
SSC 210 มนุษยกับหลกัจริยศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต  3(2-2-6) 
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(Man and Ethics for Quality of Life) 
SSC 360 สังคมศาสตรบูรณาการ (Integrative Social Sciences) 3(3-0-6) 
SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมและมนษุยศาสตร 

(Social Sciences or Humanities Elective) 
3(3-0-6) 

SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมและมนษุยศาสตร 
(Social Sciences or Humanities Elective) 

3(3-0-6) 

o กลุมวิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร  
SSC 162 สังคมและวัฒนธรรม (Society and Culture) 3(3-0-6) 
SSC 211 ปรัชญาทัว่ไป (General Philosophy) 3(3-0-6) 
SSC 212 จริยศาสตรเบือ้งตน (Introduction to Ethics) 3(3-0-6) 
SSC 231 จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology) 3(3-0-6) 
SSC 241 หลักรัฐศาสตร (Principle of Political Science) 3(3-0-6) 
SSC 251  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย (Principles of Jurisprudence) 3(3-0-6) 
SSC 262  การพัฒนาการเรียนรู (Learning Development) 3(0-6-6) 
SSC 281 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน (Economics) 3(3-0-6) 
SSC 291 มนุษยกับสิ่งแวดลอม (Humans and the Environment) 3(3–0-6) 
SSC 351  กฎหมายแรงงาน (Labor Law) 3(3–0-6) 
SSC 371 การตลาดเบื้องตน (Marketing) 3(3–0-6) 
SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง 

(Management for Small and Medium Enterprises: SMEs) 
3(3–0-6) 

XXX xxx วิชาอ่ืน ๆ ทางดานสังคมศาสตรและมนษุยศาสตรทีค่ณะฯ อนุมัติ  3(3–0-6) 

o กลุมวิชาภาษา  9 หนวยกิต 

LNG 101* ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Fundamental English I) 3(2-2-6) 
LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Fundamental English II) 3(2-2-6) 
LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (Fundamental English III) 3(2-2-6) 
หมายเหตุ: *กรณีนักศึกษาผานเกณฑภาษาอังกฤษและไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 102 LNG 

103 และ LNG 104 

o กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเลอืกจากวิชาตอไปน้ี  9 หนวยกิต 
FST 010 อาหารกับสุขภาพ (Food and Health) 3(3-0-6) 

MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติและสิ่งแวดลอม  
(Microbiology for Life and Environment) 

3(3-0-6) 

CHM 013 เคมีในชวีิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life) 3(3-0-6) 

MTH 010 คณิตศาสตรกับชีวติประจําวนั (Mathematics in Daily Life)  3(3-0-6) 
MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 3(2-2-6) 
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(Software Package for Solving Mathematics Problems) 

• หมวดวิชาเฉพาะดาน 95 หนวยกิต 
o วิชาแกนทางดานคณิตศาสตร  9 หนวยกิต 

INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Discrete Mathematics for Information Technology) 

3(3-0-6) 

INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Statistics for Information Technology) 

3(3-0-6) 

MTH 111 แคลคลูัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 

o วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  71 หนวยกิต 
INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา (University Study) 1(1-0-2) S/U 
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Fundamentals) 
3 3-0-6) 

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I) 3(2-2-6) 
INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน 

(Office Package Workshop) 
1(2-2-4) 

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer Programming II) 3(2-2-6) 
INT 106 เทคโนโลยีเวบ็ (Web Technology) 3(2-2-6) 

 INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร (Computing Platform Technology) 3(2-2-6) 

 INT 201 เครือขาย 1 (Network I) 3(2-2-6) 

INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1 (Software Development Process I) 3(2-2-6) 
INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 (Information Management I) 3(2-2-6) 
INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Business Information Systems) 3(3-0-6) 
INT 205 เครือขาย 2 (Network II) 3(2-2-6) 
INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2 (Software Development Process II) 3(2-2-6) 
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 (Information Management II) 3(2-2-6) 
INT 301 การบริหารโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Infrastructure Management) 
3(2-2-6) 

INT 302 การบริหารบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Services Management) 

3(3-0-6) 

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming) 3(2-2-6) 
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร  

(Human Computer Interaction) 
3(2-2-6) 

INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (E-Business) 3(3-0-6) 
INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social 

Issues and Ethics for IT Professional) 
3(3-0-6) 
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INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Information Technology Seminar I) 1(1-0-2) 
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Information Technology Seminar II) 1(1-0-2) 
INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1  

(Information Assurance and Security I) 
   3(2-2-6) 

INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Professional Communication) 

3(3-0-6) 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project) 6(0-12-12) 
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Information Technology Seminar III) 1(1-0-2) 

• วิชาเลือก ให เลือกจากวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

INT 398* การฝกงานภาคอุตสาหกรรม (Industrial Training) 3(0-35) S/U 
INT 399* สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Cooperative Education) 
6(16 สัปดาห) 

*วิชา INT 398 และ INT 399 นับเปนวชิาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหนักศึกษาที่
ตองการฝกงาน หรือ ทํางานแบบสหกิจศกึษา ลงทะเบยีนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง  หากลงวิชาเลือก
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศครบท้ัง 9 หนวยกิต  ไมตองลงเรียนวชิา INT 398 และ INT 399 ก็ได 

INT 460 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที ่
(Application Development for Mobile Devices) 

3(2-2-6) 

INT 461 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming Workshop) 3(2-2-6) 
INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2 

(Information Assurance and Security II) 
3(3-0-6) 

INT 463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร (Computer Graphic Design) 3(2-2-6) 
INT 464 การสรางสื่อดิจิทัล (Digital Media Production) 3(2-2-6) 
INT 465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสงู (Advanced Object Oriented Methodology) 3(3-0-6) 
INT 466 ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย  

(Java Server Side Programming Workshop) 
3(2-2-6) 

INT 467 เทคโนโลยีเวบ็เซอรวิส (Web Services Technology) 3(2-2-6) 
INT 468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Project Management) 
3(3-0-6) 

INT 469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

INT 470 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล  
(Database Programming Workshop) 

3(2-2-6) 

INT 471 
 

ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเวบ็ 
(Web Database Application Development Workshop) 

3(2-2-6) 

INT 472 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล  
(Database Architecture and Administration Workshop) 

3(2-2-6) 
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INT 473 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ 
(Enterprise Resource Planning Workshop)  

3(2-2-6) 

INT 474 ปฏิบัติการบรหิารเครือขายผูผลิต  
(Supply Chain Management Workshop) 

3(2-2-6) 

INT 475 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน (Office Networking Workshop) 3(2-2-6) 
INT 476 ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ (Enterprise Networking Workshop) 3(2-2-6) 
INT 490 การศึกษาหัวขออิสระ (Independent Study) 3(0-6-6) 
INT 491-

498 
การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8  
(Selected Topics in Information Technology I-VIII) 

3(3-0-6) 

• หมวดวิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  6 หนวยกิต 

LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 1 (Content-Based Language Learning I) 3(2-2-6) 

LNG 201* 
หรือ LNG 221 

การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2 (Content-Based Language Learning II) 
หรือ การพูดเพ่ือการสื่อสาร 1 (Oral Communication I) 

3(2-2-6) 
 

 *หมายเหตุ: นักศึกษาทีไ่มตองเรียน LNG 101 ตองเรียน LNG 201 และ LNG 221 หรือวิชาอ่ืน ดาน
ภาษาอังกฤษที่คณะอนุมัต ิ

• หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

3.1.4. แสดงแผนการศึกษา 

แผนการเรียนปกต ิ
ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี  1  หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา 1 (1 0  2) 
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0  6) 
INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 (2 2  6) 
INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน 1 (0 2  2) 
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0  6) 
SSC 101 พลศึกษา 1 (0 2  2) 
LNG 101 
หรือ  
LNG 102 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
หรือ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 

3 (2 2  6) 

XXX xxx วิชาหมวดวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 1 3 (3 0  6) 
รวม 18 (14 8  36) 

 ชั่วโมง /สัปดาห = 58 
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ปท่ี 1 / ภาคการศึกษาท่ี  2   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3 (2 2  6) 
INT 106 เทคโนโลยีเวบ็ 3 (2 2  6) 
INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 3 (2 2  6) 
LNG 102 
หรือ 
LNG 103 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
หรือ 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3 

3 (2 2  6) 

SSC xxx วิชาเลือกทางสัมคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 (3 0  6) 
XXX xxx วิชาหมวดวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร 2 3 (3 0  6) 

รวม 18 (14 8  36) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 58 

ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 201 เครือขาย 1 3 (2 2  6) 
INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1 3 (2 2  6) 
INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 3 (2 2  6) 
SSC 210 มนุษยกับหลกัจริยศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 3 (2 2  6) 
MTH 111 แคลคลูัส 1 3 (3 0  6) 
LNG 103  
หรือ 
LNG 104 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 
หรือ 
การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 1 

3 (2 2  6) 

รวม 18 (13 10  36) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 59 

 
ปท่ี 2 / ภาคการศึกษาท่ี  2   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3 (3 0  6) 
INT 205 เครือขาย 2 3 (2 2  6) 
INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2 3 (2 2  6) 
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 3 (2 2  6) 
XXX xxx วิชาหมวดวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  3  3 (3 0  6) 
LNG 104 
หรือ 
LNG 201 

การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 1 
หรือ 
การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2 

3 (2 2  6) 

รวม 18 (14 8  36) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 58 
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ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี 1  หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 301 การบริหารโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 (2 2  6) 

INT 302 การบริหารบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0  6) 
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3 (2 2  6) 
INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0  6) 
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร 3 (2 2  6) 
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1 (1 0  2) 
LNG 201 
หรือ 
LNG 221  

การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2 
หรือ 
การพูดเพ่ือการส่ือสาร 1 

3 (2 2  6) 

รวม 19 (15 8  38) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 61 

ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี  2   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3 (3 0  6) 
INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ 

นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3 (3 0  6) 

INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 (1 0  2) 
INT xxx* วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (3 0  6) 
INT xxx* วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3 (3 0  6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (3 0  6) 
SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  2 3 (3 0  6) 

รวม 19 (19 0  38) 
ชั่วโมง /สัปดาห = 57 

 
ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาฤดูรอน  หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 398* การฝกงานภาคอุตสาหกรรม 3 (0 35  0) 
รวม 3  (0 35  0) 

หมายเหตุ *วชิา INT 398 นับเปนวชิาเลอืกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักศึกษาที่ตองการฝกงานลง
เรียน INT 398 แทน INT xxx ไดหน่ึงวิชา  (หากไมตองการฝกงาน ไมตองลงเรียน INT 398) 

 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี  1   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 (0 18 18) 
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 (1 0  2) 

รวม 7 (1 18 20) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 39 
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ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี  2   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 3 (2 2 6) 
INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0 6) 
SSC 360 สังคมศาสตรและบูรณาการ 3 (3 0 6) 
INT xxx วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3 (3 0 6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี   2  3 (3 0 6) 

รวม 15 (14 2 30) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 46 

แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกจิศึกษาในปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยการเรียนในป

การศึกษาที่ 1/1 ถึง 3/1 เหมือนกับแผนการศึกษาปกติ โดยใชแผนการเรียนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 3/2 ดังนี้ 
ปท่ี 3 / ภาคการศึกษาท่ี  2   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส 3 (3 0  6) 
INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ 

นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3 (3 0  6) 

INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 1 (1 0  2) 
INT xxx* วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 (3 0  6) 
SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  2 3 (3 0  6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (3 0  6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (3 0  6) 

รวม 19 (19 0  38) 
ชั่วโมง /สัปดาห = 57 

*วิชาสหกิจศกึษานับเปนวชิาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต จึงเหลอืวิชา INT xxx เพียง 1 วิชา  
 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี  1   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 

INT 399 สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ 16 สัปดาห 

รวม 6  
 ชั่วโมง /สัปดาห = 39 

ปท่ี 4 / ภาคการศึกษาท่ี  2   หนวยกิต  (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง) 
INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 3 (2 2 6) 
INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 0 6) 
INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 (0 12 12) 
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 1 (1 0 2) 
SSC 360 สังคมศาสตรและบูรณาการ 3 (3 0 6) 

รวม 16 (9 14 32) 
 ชั่วโมง /สัปดาห = 55 
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3.1.5. คําอธิบายรายวิชา  

คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก ค.) ดูในภาคผนวก 

3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร 
ภาระการสอน ชม./ป

การศึกษา ลําดับ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ตําแหนง 
วิชาการ 

2553 2554 2555 2556 

1 นายสุเมธ อังคะศิริกุล 
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร ผศ. 12 12 12 12 

2 นายสยาม แยมแสงสังข  
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร อาจารย 12 12 12 12 

3 นางสาวอันฮวา นิลรัตนศิริกุล  
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 12 12 12 12 

4 นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา 
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 12 12 12 12 

5 นายกิตติพงศ วะระทรัพย  
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย 12 12 12 12 

3.2.2. อาจารยประจํา 
ภาระการสอน ชม./ป

การศึกษา ลําดับ  ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 
ตําแหนง 
วิชาการ 

2553 2554 2555 2556 

1 อ. พิเชฏฐ  ล่ิมวชิรานันต 
XXXXXXXXXXXXX 

วท.ม. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

อาจารย 6 9 9 9 

2 นางสาวชาคริดา นุกูลกิจ  
XXXXXXXXXXXXX 

Ph.D. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

ผศ. 6 9 9 9 

3 นายบัณฑิต วรรณธนาภา  
XXXXXXXXXXXXX 

Ph.D. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

อาจารย 6 9 9 9 

4 นายพรชัย มงคลนาม  
XXXXXXXXXXXXX 

Ph.D. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

อาจารย 6 9 9 9 

5 นายอุดม ศิลปอาชา  
XXXXXXXXXXXXX 

Ph.D. วิทยาการ
คอมพิวเตอร 

อาจารย 6 9 9 9 

6 นายวชิรศักดิ์ วานิชชา  
XXXXXXXXXXXXX 

Ph.D. วิทยาการสารสนเทศ อาจารย 6 9 9 9 

 

3.2.3. อาจารยพิเศษ 
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4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง  ดังน้ันหลักสูตรได

กําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา  ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาเอกเลือก แตในทางปฏิบัติแลวมีความตองการให
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษา
ก็จะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน

การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ

ไดอยางเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตวัเขากับสถานประกอบการได 
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2. ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เก่ียวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจ หรือเพ่ือ
การเรียนการสอน หรือเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตองมีธุรกิจที่อางอิงและคาดวาจะนําไปใชงานหาก
โครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1. คําอธิบายโดยยอ  
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงาน 

ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเคร่ืองมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน 
โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

5.3. ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 4 

5.4. จํานวนหนวยกิต 
6 หนวยกิต 

5.5. การเตรียมการ  
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา 
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5.6. กระบวนการประเมินผล  
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม 
และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ดานบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเร่ือง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา 

สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานใน
บางรายวิชาที่ เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

ดานภาวะผูนํา และความรบัผิดชอบ
ตลอดจนมีวินยัในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทาํรายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคน
มีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเปนการฝกใหนักศึกษาได
สรางภาวะผูนาํและการเปนสมาชิกกลุมทีดี่ 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศกึษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝกใหนักศกึษามีความ
รับผิดชอบ 
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขา
เรียนอยางสมํ่าเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายท่ีเกียวของ
กับการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1. คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมอยางราบร่ืน และเปน

ประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เก่ียวของกับความมั่นคงของประเทศ ความ
ปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนมีความรับผิดชอบตอผลที่
เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเร่ืองที่
เก่ียวกับสิ่งตอไปน้ีทั้ง 7 ขอ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามที่ระบุไว 

(1) ตระหนักในคุณคาและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุริต  
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(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสงัคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขดัแยงและลําดับ

ความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรบัฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคณุคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
(6) สามารถวเิคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชพี  
นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีวิชาเก่ียวกับ จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร เปน

วิชาบังคับ อาจารยที่สอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม
จําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติ
ไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมกอนจบการศึกษา 

2.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร  เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเนนการเขาชั้นเรียน

ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดย
ในการทํางานกลุมน้ันตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม  มีความซื่อสัตยโดยตอง
ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน  นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาทีม่อบหมาย 
และการรวมกจิกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย 

2.2. ความรู  
2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู 
นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ

สาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปน้ี 

(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลกัการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(2) สามารถวเิคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(3) สามารถวเิคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด 
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(4) สามารถตดิตามความกาวหนาและวิวฒันาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต 
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของ 
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทีใ่ชงานไดจริง  
(8) สามารถบรูณาการความรูในสาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร  

2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติใน

สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน  ๆ  นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
(1) การทดสอบยอย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศกึษาจัดทํา 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรยีน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3. ทักษะทางปญญา  
2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบการศึกษาแลว ดังน้ัน

นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเก่ียวกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรปุประเด็นปญหาและความตองการ  
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกบัการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม  
การวัดมาตรฐานในขอน้ีสามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของ

การแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบ
ที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเก่ียวกับนิยามตาง ๆ 
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2.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุม 
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัตจิริง 
2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เชน  ประเมินจากการนําเสนอรายงาน

ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเกี่ยวของกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจาก

สถาบันอ่ืน ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให
เขากับกลุมคนตาง ๆเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังน้ันอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เก่ียวของกับคุณสมบัติ
ตางๆ ตอไปน้ีใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เก่ียวกับ
คุณสมบัติตาง ๆนี้ 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม พรอมทั้ง

แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอยางตอเน่ือง 
คุณสมบัติตางๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน 
2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอ่ืนขาม

หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
(2) มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ดรับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวฒันธรรมองคกรที่ไปปฏิบตังิานไดเปนอยางดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 
(5) มีภาวะผูนํา 
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2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน  และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 

2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของ

สื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม  
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม 

การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ
ของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้น
เรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

 2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง  ๆ  ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ 

 2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เก่ียวของ 

(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ 
การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรยีน 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
(Curriculum Mapping)  

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 
2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็
ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได 

ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 
 คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ตระหนักในคณุคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจรติ 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 
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(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทมีและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ 

ความรู 
(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่าํคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทัง้ประยุกตความรู 

ทักษะ และการใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและววิัฒนาการคอมพิวเตอร 
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเน่ือง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหมๆ 
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทีใ่ชงานไดจริง  
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากบัความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

ทักษะทางปญญา 
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกบัการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง

มีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งใน

บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม พรอมทั้งแสดง

จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทัง้ของตนเองและทางวชิาชพีอยางตอเน่ือง 

ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใชเคร่ืองมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกตตอปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ

อยางเหมาะสม  
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา • • • • • o • o o o • • o o o o • • o o • o • • • • o o o 

INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• o o o o • • • o o • • • o o o • o o o o o o o o o o o o 

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 o o o o o o o • • • o • o o o • o o • o o o o o • • o o o 

INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวร
สําเร็จรูปในสํานักงาน 

o o o o o o o • o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o 

INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

o o o o o o o • • o o o o o • o o o o o o o o o o • o o o 

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 o o o o o o o • • • o • o o o • o o • o o o o o • • o o o 

INT 106 เทคโนโลยีเว็บ o o o o o • o • • • • • o • o o • o o o o o o o • • o o o 

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมอมพิวเตอร 1 o o o o o o o • • o • • • o o o o o o o o o o o • • o o o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
INT 201 เครือขาย 1 o o o o o o o • • • • • o o o • o o o o o o • o • • o o o 

INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 1 o o • • o • o • • • • • o • o • • • • • • o • • • • o • • 

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 o o • • o • o • • • • • o • o • o • • • • o • • • • o • • 

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ o o • • o • o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • 

INT 205 เครือขาย 2 o o o o o o o • • • • • o o o • o o o o o o • o • • o o o 

INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 2 o o • • o • o • • • • • o • o • • • • • • o • • • • o • • 

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 o o • • o • o • • • • • o • o • o • • • • o • • • • o • • 

INT 301 การบริหารโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • 

INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • 

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ o o o o o • o • • • • • o • o • o • • o o o o o • • o o o 

INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ o o o o o • o • • o o o o • • • • o • o o • o o • • • • • 

INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
คอมพิวเตอร 

o o o o o • o • • • • • o • • • • • • o o o o o • • o o • 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 
3. ทักษะทาง

ปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 o o o o o o • • o o • • o o • o o o o • o • o o • o o • o 

INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส   • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• • • • • • • • • • o o • o • • • • o • • • • • • o o • • 

INT 352 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 o o o o o o • • o o • • • o • o o o o • o • o o • o o • o 

INT 398 การฝกงานภาคอุตสาหกรรม • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

INT 399 สหกิจศึกษา • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

INT 401 การประกันและความมั่นคง
สารสนเทศ 1 • o o o o o • • • • • • • o o • • • • o o • • o • • •  • 

INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ o o o o o o o • • o o o o o o • • o o • o • • • • o o • • 

INT 451 สัมมนาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 o o o o o o o • o o • • • o • o o o o • o • o o • o o • o 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ o o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

 
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปน้ี 

(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน 

(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึง

พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 

(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย, 
(ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1. นักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรบัปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบตัร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปน้ี 
3.1.1. เรียนครบหนวยกติ และรายวชิาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร 
3.1.2. มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00 
3.1.3. ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งน้ีไมนับระยะเวลา 

การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไวในขอ 51 แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

3.1.4. ไมมีพันธะดานหนี้สนิใด ๆ กับมหาวิทยาลยั 
3.1.5. มีเกียรติและศักด์ิของนักศึกษา ตามหมวดที่ 13 แหงระเบียบนี ้

 3.2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 
 3.2.1. เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
 3.2.2. ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 3.2.3. ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความจํานง

ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะน้ัน
อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก 
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง

ตอเน่ืองโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก 
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง 

(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ 

ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและ
คอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเน่ือง 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ 
ท า ง ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู  มีแนวทางการเรียนที่
สรางทั้งความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย 

3 .  ตรวจสอบและปรับปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

1.จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ(หากมีการกําหนด)  

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3ป 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ   และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจําวิชาให
นักศึกษาไดศึกษาความรูที่ทันสมัยดวย
ตนเอง 

4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู  และหรือ 
ผูชวยสอน  เพื่อกระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู 

5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมตํ่ากวา
ปริญญาโทหรือหรือเปนผูมีประสบการณ
หลายปมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอย
กวาเกณฑมาตรฐาน  

6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิชาการ  และหรือ  เปนผู เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือใน
ดานที่เก่ียวของ 

7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงาน

-  หลั ก สู ต รที่ ส าม า รถอ า ง อิ ง กั บ
มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวยงาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี
ความทันสมัยและมีการปรับปรุง
สม่ําเสมอ 

-  จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ  และ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาได
ศึกษาคนควาความรู ใหมไดดวย
ตนเอง 

-  จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา 
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย ด า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ และการพัฒนาอบรม 
ของอาจารย 

- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู  และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู 
-  ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุนการ
เรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรู 
โดยนักศึกษา 
-  ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
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ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ  ทั้งใน
และตางประเทศ 

8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายในทุกป  และภายนอก
อยางนอยทุก 4ป 

9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนกัศึกษา อาจารย 
อุปกรณ  เครื่องมือวิจัย  งบประมาณ  ความ
รวมมือกับตางประเทศ  ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรียนการสอน  โดยบัณฑิตที่ สําเร็จ
การศึกษา 

ทุก 2 ป 
-  ประ เมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ  4 ป 
-  ประเมินผลโดยบัณฑิตผู สํ า เ ร็ จ
การศึกษาทุกๆ  2 ป 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1. การบริหารงบประมาณ 

คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา  และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดาน

การบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ  รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน  สวนระดับคณะก็มีหนังสือ  ตําราเฉพาะทาง 
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง 

2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซ้ือหนังสือ  และตําราที่เก่ียวของ  เพ่ือบริการใหอาจารยและ

นักศึกษาไดคนควา  และใชประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือน้ัน  อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย 

ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย  เพ่ือบริการหนังสือ  ตํารา  หรือวารสารเฉพาะทาง  และคณะจะตองจัดส่ือ
การสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย  เชน  เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  คอมพิวเตอร  เคร่ืองถายทอด
ภาพ  3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด เปนตน 

2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงาน

การจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมี
เจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความ
พอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปน้ี 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณ
การทดลอง ทรัพยากร ส่ือและ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม 
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ
การเรียนรูไดดวยตนเอง อยาง
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ
พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การสอน การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางส่ือ
สําหรับการทบทวนการเรียน 

2 .จัด เตรี ยมหองปฏิบั ติการทดลองที่ มี
เครื่องมือทันสมัยและเปนเครื่องมือวิชาชีพ
ในระดับสากล เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝก
ปฏิบัติ สรางความพรอมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ 

3.จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการทดลอง
เปด ที่มีทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรและพื้นที่ที่
นัก ศึกษาสามารถศึกษา  ทดลอง  หา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง ดวยจํานวน
และประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้งหนังสือตํารา 
และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ทั้งหองสมุด
ทางกายภาพและทางระบบเสมือน 

5. จัดใหมีเครื่องมือทดลอง เชน ระบบแม
ขายขนาดใหญ อุปกรณเครือขาย เพื่อให
นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติการในการ
บริหารระบบ 

- ร ว บ ร ว ม จั ด ทํ า ส ถิ ติ จํ า น ว น
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ 
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เครือขายตอหัวนักศึกษา 

- จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
เ รี ย นที่ มี ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ด ว ย
อุปกรณตาง ๆ  

- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ
ส่ือดิจิทัล ที่มีใหบริการ และสถิติ
การใชงานหนังสือตํารา ส่ือดิจิทัล  

- ผลสํารวจความพึ งพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ  

 

3. การบริหารคณาจารย 
3.1. การรับอาจารยใหม 

มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  และผูสอน  จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร  และไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก  เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา

ใหกับนักศึกษา  ดังน้ันคณะกําหนดนโยบายวาก่ึงหน่ึงของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ  3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตอง
เปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เ ก่ียวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ  และมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใช

สื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ในวิชาที่มีการฝกปฎิบัติ 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน

สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได  โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
ทางวิชาการใหแกนักศึกษา  และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา )  Office Hours   (เพ่ือใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 

5.2. การอุทธรณของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 

สําหรับความตองการกําลังคนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น  คาดวามีความตองการกําลังคนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก ทั้งน้ี คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย 
จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพ่ือนํามาใช
ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ 
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

 
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 & 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

 X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไม
ต่ํากวารอยละ 80 

    X 

(14) บัณฑิตทีไ่ดงานทําไดรับเงินเดือนเร่ิมตนไมต่ํากวาเกณฑ 
ก.พ. กําหนด 

    X 
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา 
หารือกับผูเชีย่วชาญดานหลักสูตรหรือวธิีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรยีนของนักศึกษา  

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป  

1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

– ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 
– การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม 
– การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

– นศ.ปสุดทาย/ บัณฑิตใหม 
– ผูวาจาง 
– ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร และตัวบงชี้เพ่ิมเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธการสอน 

• รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ 
• วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 

 
เอกสารแนบ 

(1) ระเบียบมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรวีาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
(2) คําอธิบายรายวิชา 
(3) ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกบัองคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ภาคผนวก 
 

ก. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

ข. คําอธิบายรายวิชา  

INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา     1 (1-0-2)  
(University Study) 

วิชาทีต่องศึกษามากอน: - 
แนวทางการเรียนรูและศึกษาในระดับอุดมศึกษา การใชหองสมุด การสืบคนขอมูลผานสื่อ

อินเทอรเน็ต ทัศนคติ การปรับตัวและการทํางานรวมกัน การส่ือสารและการใชบริการตาง ๆ เพ่ือ
การศึกษา 

This course introduces students to university studies. Students are advised on how 
to learn effectively at the higher education level, how to use library facilities, how to search 
on the Internet and online databases, how to adjust their study habits and attitudes, how 
to work together and how to use various education services. 

INT 101 หลกัสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6)  
Information Technology Fundamental  

แนะนําความรูในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปดวย ภาพจําลองของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสําคัญของขอมูลและสารสนเทศ การบริหารความซับซอน 
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกตระบบเขาสูองคการ การบริหารโครงการ การบริหาร
สารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการ
สื่อสาร การเปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และแขนงวิชาการอ่ืนที่เก่ียวของ พัฒนาการของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธกับผูใชอินเทอรเน็ต WWW ผลกระทบที่เกิดตอสังคม การ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ  

Introduce pervasive themes in IT including IT system model, data and 
information, management of complexity, redesigning processes and application of IT in 
business, project management, information management, information assurance and 
security, information and communication technologies, IT professionalism, IT and 
related disciplines, history of computing technology, user interaction, Internet and 
World Wide Web, social impact, application domains. 

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1     3 (2-2-6) 
Computer Programming I 

ศึกษาหลักการทั่วไปเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยคคําสั่ง เชน ตัว
แปร คาคงที่ เคร่ืองหมายกระทําการ นิพจน ฟงกชัน เปนตน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสราง
ขอมูลแบบอารเรย โครงสรางคําส่ังแบบตามลําดับ เลือกทํา และการวนซ้ํา การสรางโปรแกรมยอย 
การสงผานคาภายในโปรแกรม  การบันทึกและอานขอมูลจากแฟมขอมูล  โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน Java, C เปนตน การฝกปฏิบัติ การใชเคร่ืองมือในการ
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พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและ
แกไขโปรแกรม 

This course studies general concepts for computer programming such as 
statement, variable, constant, operator, expression, function; data types: scalar, 
structured data type, array; pointer; program structure: sequence, selection, repetition, 
subroutine call; program module: user defined procedure/function, parameter passing; 
file operations: sequential file operation, random access file operation. The laboratory 
component covers development of small programs using a popular programming 
language, such as Java or C, testing, debugging, and development tools. 

INT 103 ปฏบิัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน     1 (0-2-4) 
Office Package Workshop 

วิชานี้มุงสรางความเขาใจและพัฒนาทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตที่ใชแพรหลายใน
สํานักงาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรมการจัดการ
ฐานขอมูล โปรแกรมนําเสนอผลงาน ซอฟตแวรดานการส่ือสารในองคกร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่
นาสนใจ รวมทั้งการเลือกใชโปรแกรมใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  

This course focuses on developing students’ skills in using a suite of office 
related applications, such as word processing, spreadsheet, presentation, database 
management system, organizational communication software, and other software of 
interests. Students will also learn to choose the appropriate software for the tasks to be 
performed. 

INT 104 คณติศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
Discrete Mathematics for Information Technology 

ตรรกศาสตรทางคณิตศาสตร สัจพจนของเขต พิชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การ
อุปนัยและการเรียกซํ้า ความสัมพันธและไดกราฟ การจัดทําความสัมพันธแบบอันดับ และ
โครงสรางแบบอันดับ เซตอันดับบางสวน แลตทิซ พิชคณิตบูลีแบบจํากัด การแสดงฟงกชันแบบบู
ลีนในรูปพหุนามแบบบูลีน ตนไมและภาษา: ตนไมที่มีปาย ตัวแทนของไวยกรณพิเศษและภาษา 
การคนแบบตนไม ตนไมไมระบุทิศทาง การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป เคร่ือง สถานะจํากัดและ
ภาษา 

Mathematical Logic, Axiomatic of Sets, Boolean Algebras, Algorithm and 
Pseudo-codes, Induction and Recursion, Relations and Digraphs, Paths, Computer 
Representation of Relations and Digraphs, Manipulation of Relations, Transitive 
Closure and Warshall’s Algorithm, Pigeonhole Principle, Order Relations and 
Structures, Partially Ordered Sets, Lattices, Finite Boolean Algebra, Expression Boolean 
Functions as Boolean Polynomials, Trees and Languages, Labeled Trees, 
Representations of Special Grammar and Languages, Tree Searching, Undirected Trees, 
Binary Operation, Semigroups, Finite State Machines and Languages, Turing Machines. 

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2    3 (2-2-6) 
Computer Programming II 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 102 Computer Programming I 
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ศึกษาองคประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงอ็อบเจกต เชน คลาส อ็อบเจกต 
แอตทริบิวส เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอรฟซึม เปนตน ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม
บนสภาพแวดลอมแบบตาง ๆ เชน การเขียนโปรแกรมบนระบบวินโดวส การเขียนโปรแกรมบน
ระบบเว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อใชงานบนอุปกรณชนิดพกพา เปนตน การเขียนโปรแกรมเพื่อ
เรียกใชงาน ไลบรารีฟงกชัน และ เอพีไอ ของภาษา และของระบบ และ เคร่ืองมือที่ภาษาตาง ๆ 
จัดเตรียมไวให โดยใชภาษาคอมพิวเตอร ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต เชน Java, 
C++, Eiffel, ADA เปนตน การฝกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต การใชสวนติดตอ
ประสานโปรแกรมประยุกต (API) และเครื่องมือสําหรับพัฒนาซอฟตแวร 

Studies Object Oriented (OO) Programming paradigm: class, object, method, 
attribute, polymorphism, inheritance, etc. using an OO programming language like Java, 
C++, Eiffel, or ADA. Programming under specific environment: windows, web-based, 
PDA, mobile. Predefined components: system library, predefined library, API, system 
call. Programming tools: Integrated development environment. The laboratory 
component covers small object-oriented programs development using a popular 
programming language such as Java or C++, API programming, integrated development 
environment tools. 

INT 106 เทคโนโลยีเว็บ     3 (2-2-6)  
Web Technology 

เทคโนโลยีเวิลดไวดเว็บ ประกอบดวยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสรางและ
องคประกอบของเว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปป
ลิเคชัน การพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ ฝงไคลเอนตและฝงเซิรฟเวอร สถาปตยกรรมเอ็นเทียร 
กระบวนการพัฒนาที่เนนผูใช การใชประโยชนไดและความสะดวกในการเขาใช วิศวกรรม
สารสนเทศ เคร่ืองมือสําหรับการพัฒนาแอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอรวิซ ประเด็นทางสังคม
และความมั่นคงของระบบ การฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวยการใชเคร่ืองมือชวย 
โดยเนนการใชประโยชนได การสรางสื่อประกอบท่ีเหมาะสม 

Principles of World Wide Web technology including hypertext protocol, markup 
and display language, website structure, navigation system, digital media, web 
application environment, web application development: client-side and server-side 
programming, n-tiers application architectures, user centered development process, 
usability and accessibilities, information engineering, development tools, web services 
technology, social and security issues. The laboratory component covers web design and 
implementation using professional development tools with appropriate selected content 
type and format and usability issue concerned. 

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 1      3 (2-2-6)  
Computing Platform Technology I 

แนะนําเบื้องตนเก่ียวกับสถาปตยกรรมของระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 
ประกอบดวย สวนประกอบทางฮารดแวร ไดแก หนวยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมตอ
อุปกรณภายนอก หนวยความจํา หนวยเก็บบันทึกขอมูล ระบบปฏิบัติการ ไดแก สวนประกอบและ
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หนาที่ภายในระบบปฏิบัติการ โดยใชกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใชในปจจุบัน การฝกปฏิบัติ 
หลักการและการฝกหัดดานการบริหารระบบ เชน การจัดการบัญชีผูใช บริการการพิมพ การ
จัดสรรพ้ืนที่เก็บบันทึกขอมูล การเฝาสังเกตและการแกไขปญหา 

This is an introductory course to computer architecture and operating systems. 
The topics that are explored in this course include hardware components and functions: 
such as the processor, bus, memory, and storage subsystems. The components and 
functions of operating systems are also covered using popular OS's as case studies. The 
laboratory component for this course covers system administration concepts such as user 
accounting, printing service, storage allocation, monitoring and troubleshooting. 

INT 201 เครอืขาย 1      3 (2-2-6) 
Network I 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 1 

ภาพรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยเริ่มจากมาตรฐานแบบจําลอง OSI โมเดล 
และ อินเทอรเน็ต จากน้ันจึงกลาวถึงแนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขาย ในระบบ LAN 
เชน ชั้นกายภาพ การสลับเสนทาง และการคนหาเสนทาง วิชานี้มีการฝกปฏิบัติที่ครอบคลุมเน้ือหา
เก่ียวกับการอุปกรณสลับเสนทางและอุปกรณคนหาเสนทาง เชน บริดจิง สแปนนิงทรีโพรโทคอล 
การจัดแอดเดรสไอพี การทําสับเน็ต และการกําหนดคาการหาเสนทางแบบคงที่และแบบ
พลวัต 

This course provides an overview of computer network technologies. The course 
begins with an overview of networking standards, the OSI model and the Internet model 
and proceeds on to cover the basic model of network components and concepts. 
Emphasis is made on LAN technologies including the physical layer, switching, and 
basic routing. The laboratory component for this course covers LAN switching and basic 
routing technologies such as bridging, spanning tree protocol, IP addressing, subnet and 
static and dynamic routing. 

INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1      3 (2-2-6)  
Software Development Process I 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2  

กระบวนการและเทคนิคที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรมีเน้ือหา ประกอบดวย องคประกอบ
ของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะหความตองการ การศึกษาความเปนไปได การ
ออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอียด ซอฟตแวร ไดแกการนํา เขา การแสดงผล การ
ประมวลผล ออกแบบขอมูลการเก็บบัน ทึกขอมูลและฐานขอมูล การสราง ซอฟตแวรตนแบบ การ
ใชแผนภาพแสดงแบบจําลองเพ่ือการส่ือสาร เอกสารความตองการระบบและ นําเสนอผลการ
วิเคราะหและออกแบบ การฝกปฏิบัติ ใชกรณีศึกษาเพื่อทําการวิเคราะห ออกแบบ จัดสราง
ตนแบบ โดยใชวิธีการที่เปนที่นิยมในปจจุบัน และใชเครื่องมือชวยในกระบวนการ พัฒนา
ซอฟตแวรที่เหมาะสม 

This is an introductory course to software development process and techniques. 
The topics includes systems components, software development methodology, 
requirement analysis, feasibility study, system design, detail design includes input, 
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output, process, data, data storage and database design, prototyping, analysis and design 
model, requirement specifications document, analysis and design presentation. The 
laboratory component covers analysis, design and implement a prototype of a small 
project using popular methodology and professional development tools.  

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1       3 (2-2-6)  
Information Management I 
วิชาทีต่องศกึษามากอน:  INT 104 คณิตศาสตรดสิครีตสําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักสําคัญของการบริหารสารสนเทศ คุณสมบัติของขอมูล ระบบฐานขอมูล การวิเคราะห
รวบรวมและรักษาขอมูล การสํารองและกูคืนสารสนเทศ ภาษาสําหรับเขาถึงขอมูล ยกตัวอยางทั้ง
ภาษาเอสคิวแอลและเอกซเอมแอล การสืบคนและแสดงรายงาน การจัดสถาปตยกรรมการจัด
ระเบียบขอมูล เชน แบบลําดับชั้น แบบเครือขาย  แบบสัมพันธฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต การทํานอร
มอลฟอรม การจัดทําแบบจําลองขอมูล การรีเอนจิเนียรฐานขอมูล มาตรฐานการจําลองขอมูล 
การบูรณาการขอมูล ระบบคลังขอมูล และการใชเคร่ืองมือดานวิศวกรรมซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ 
การใชระบบบริหารฐานขอมูลบนแมขายบริหารจัดการฐานขอมูล การใชคําสั่งสืบคน การสราง
โปรแกรมที่ทํางานรวมกับฐานขอมูล 

Information management concepts and fundamentals, properties of data, 
database system, data analysis/collection/retention, information backup and recovery, 
database query language such as SQL and XML, query and reports, data organization 
architecture such as hierarchical / network / relational model, object database, normal 
form, data modeling, reengineering of databases, standardized modeling, CASE tools, 
Data integration, data warehouse. The laboratory component cover uses of database 
management system, query by query language, database application development using 
some CASE tool. 

INT 204 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ     3 (3-0-6) 
Business Information Systems 

เปนวิชาแนะนําการใชประโยชนจากระบบสารสนเทศในงานดานตาง ๆ ของธุรกิจ
ครอบคลุมเน้ือหาการใชประโยชนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร และกิจการของ
วิสาหกิจ เชน บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารการเงิน การบัญชี การผลิต และสินคาคงคลัง 
พาณิชย อิเล็กทรอนิกส งานขาย การบริการ การบริหารเครือขายผูผลิตและการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา การใชระบบสารสนเทศเพื่อดําเนินกิจการ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือ
สื่อสารทั้งในองคกร นอกองคกรและระหวางองคกรดวยระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต 

This course is an introduction to information system for business. It covers topics 
in enterprise resource management such as human resource, financial, accounting, 
production and inventory management, e-commerce, sales, service, supply-chain 
management and customer relationship management, information system for operation 
and management, decision support, internet, intranet and extranet for business 
communication. 

INT 205 เครอืขาย 2       3 (2-2-6)  
Network II 
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วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 201 เครอืขาย 1 
เปนรายวิชาเครือขายที่ตอเนื่องเปนวิชาที่สองโดยศึกษาในหัวขอ อุปกรณสวิทซของ

เครือขายบริเวณกวาง และโพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง การบริหารเครือขาย เครือขายไรสาย 
และบริการบนระบบเครือขาย เชน เมล มัลติมีเดีย และการพิสูจนตัวจริง เปนตน การฝกปฏิบัติ 
เทคนิคของการบริหารอุปกรณ ระบบเครือขายบริเวณกวาง การบริหารอุปกรณใหบริการของระบบ
เครือขาย เชน การแปลงแอดเดรส การกําหนดแอดเดรส การจําแนกโดเมน ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส 

This is a second course in computer network and covers additional topics in 
WAN switching and advanced routing protocols. This course also covers network 
management concepts, WLAN, and network services e.g., mail, multimedia, and 
authentication. The laboratory component for this course covers topics such as WAN 
switching technologies, exterior routing protocols, and network services such as address 
translation, address assignment, domain name resolution and e-mail services. 

INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2       3 (2-2-6)  
Software Development Process II 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 202 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 1 

เปนวิชาที่สองของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร จะกลาวถึงการจัดสราง การทดสอบการ
ติดตั้งและนําเขาใชในระบบงานการบํารุงรักษาการบริหารการพัฒนา  ซอฟตแวร ไดแก การบริหาร
โครงการ การบริหารโครงรางของซอฟตแวรและการจัดรุนของซอฟตแวร การวิเคราะหและบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การประมาณการคาใชจาย และการประกันคุณภาพของ
การพัฒนาซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ การใชซอฟตแวรเพ่ือบริหารโครงการ การประเมินราคา 
เคร่ืองมือบริหารโครงรางและรุนซอฟตแวร การเขียนเอกสารประกอบโครงการพัฒนาซอฟตแวร 

This is a second course in software development process and covers topics in 
software implementation, testing, installation and deployment, maintenances, 
management issues such as software project management, risk analysis and 
management, change and configuration management, version control, cost estimation 
and software quality assurance. The practical component covers topics such as testing, 
software project management, cost estimation, configuration management and 
versioning control, software development document writing. 

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2      3 (2-2-6)  
Information Management II 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1 

เปนวิชาที่สองของการจัดการขอมูล กลาวถึงการจัดการฐานขอมูล ผูบริหารขอมูลและการ
บริหารขอมูล การใชงานขอมูลพรอมๆ กัน การกําหนดความปลอดภัยของขอมูล การสํารองและกู
คืนขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระขายและแบบลูกขายแมขาย โครงสรางแบบ N-tiers การ
เชื่อมตอกับฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเฉพาะทาง เชน ฐานขอมูลสื่อประสม ฐานขอมูลแผนที่ 
ฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร การจัดการองคความรู ระบบคลังขอมูล ระบบเหมืองขอมูล ระบบ

181



มคอ.2 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)                                                                      42 

หองสมุดดิจิทัล เปนตน การฝกปฏิบัติ การฝกเปนผูบริหารระบบฐานขอมูลบนแมขายฐานขอมูล 
การเขียนโปรแกรมประยุกตเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล 

This is second course of information management and covers topics in database 
management, data administration, concurrency database, security, backup and recovery, 
distributed database, client-server databases, n-tier architectures and database 
connectivity, special purposes database such as multimedia database, geometry database, 
scientific database, knowledge management, data warehouse, data mining and digital 
library. The practical component of this course covers topics database server 
administration and database application software development. 

INT 301 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ       3 (2-2-6)  
Information Technology Infrastructure Management 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 201 เครอืขาย 1 

วิชาน้ีจะกลาวถึงภาพเบ็ดเสร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานฮารดแวร ระบบ
ประมวลผล และโครงสรางพ้ืนฐานประเภทตาง ๆ การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน
กรณีศึกษา นักศึกษาตองทําการศึกษาความตองการ เขียนขอเสนอโครงการ พรอมขอกําหนด
ความตองการ และนําเสนอโครงการ นอกจากน้ีวิชาน้ียังกลาวถึงประเด็นตาง ๆ ในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน แนวทางการบริหารโครงการ การทดสอบระบบ การบํารุงรักษาและ
ผลกระทบตอองคกร 

This course is aims to present an integrated view of IT hardware and services 
infrastructure management. Students will learn about the IT procurement process 
through a case study where they will have to gather requirements, write a project 
proposal, requirement specifications and present their findings. Operational issues such 
as project management, testing, maintenance and other organizational issues are also 
covered. 

INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ       3 (3-0-6) 
Information Technology Services Management 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 201 เครอืขาย 1 

วิชานี้กลาวถึงการบริหารบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การจัดหา การเลือก
ผูใหบริการ ผูใช พฤติกรรมองคกร และการบริหารองคกร ขอตกลงระดับการใหบริการ เทคโนโลยี
และเทคนิคเพ่ือการใหบริการ การบริหารบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดตนทุนของการ
ใหบริการ ปจจัยหลักของความสําเร็จ โดยผานตัวอยางกรณีศึกษาของหนวยงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

This course covers the management of IT services in an enterprise: 
acquisition/sourcing, users, organization behavior and organization management, service 
level agreement, techniques and technology for IT services, cost estimation, critical 
success factors and case studies of IT services organization. 

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ       3 (2-2-6)  
Web Programming 
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วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2, INT106 เทคโนโลยีเว็บ 
การสรางโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบสวนติดตอผูใช การสรางเว็บ

แบบไดนามิก การใชประโยชนโปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพื่อ
ควบคุมการทํางานของเว็บ กลไกคุกก้ีและการสรางเว็บที่เก็บสถานะ การใชทรัพยากรบนแมขาย
และในระบบเครือขาย ระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล ขอคํานึงถึงดานความมั่นคงของระบบ 
งาน การฝกปฏิบัติ การสรางโปรแกรมที่ทํางานบนเว็บทั้งที่ประมวลผลในฝงแมขายและลูกขาย 

Web application development processes, user interface design for effective 
interaction and processing, client-side language, programming concepts, DOM, HTTP 
request and response, stateless and stateful concept, server-side language and 
programming, server services/resources and API, tools and IDE for web application 
development, database integration application, security issues for web application. 
Laboratory for this course is to develop a web program using both client-side and server-
side web programming. 

INT 304 สถติิสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
Statistics for Information Technology 

การประยุกตงานทางสถิติสําหรับงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานธุรกิจ และ 
วิทยาศาสตร ความนาจะเปน การกระจาย การสุม ตัวอยางการกระจาย การทดสอบ สมมติฐาน 
การประมาณคาของการถดถอย 

Applications of statistic in information technology, business and science. 
Probability, Probability distribution, Sampling, Distribution, Estimation Hypothesis 
Testing, Elements of Regression. 

INT 305 ปฏสิัมพันธระหวางมนุษยและคอมพวิเตอร       3 (2-2-6)  
Human Computer Interaction 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2, INT 106 เทคโนโลยีเว็บ 

หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ประกอบดวย  ปจจัย
ดานมนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ผลศึกษาความใชงานได สภาวะแวดลอม
ของการใชงาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง แนวทางการประเมินผล การ
พัฒนาวิธีติดตอผูใชที่มีประสิทธิผล มาตรฐานดานความใชงานได เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบ
ที่มีสวนสัมพันธกับการใชงานของมนุษย สวนสนับสนุนผูบกพรองในการรับรู การฝกปฏิบัติ 
ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบสวนติดตอผูใชของอุปกรณและซอฟตแวร 

Introduction to the basic concepts of human-computer interaction, including 
human factors, performance analysis, cognitive processing, usability studies, 
environment, HCI aspects of application domains, Human centered evaluation, 
developing effective interfaces, usability standards, emerging technologies, Human 
centered software, providing access for those with sensory disabilities. The laboratory 
component covers effective user interface design for devices and software. 
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INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส     3 (3-0-6) 
E-Business 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 106 เทคโนโลยีเว็บ, INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

วิชานี้กลาวถึงหลักการในการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือประโยชนใชงานทั้งภายในองคกรเพื่อการส่ือสารกับบุคลากรที่เก่ียวของ โดยใชระบบ
อินทราเน็ต และภายนอกองคกรในการสื่อสารกับลูกคาและผูจําหนายสินคา โดยใชระบบ
อินเทอรเน็ต โดยศึกษาจากตัวอยางในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองใชความรูพ้ืนฐานทางโครงสรางธุรกิจ การสรางฐานความรู ระบบ
อินเทอรเน็ต และการวางแผนการตลาด 

This course discusses how to input data into an electronic information system in 
order to use it both inside the organization, by using an Intranet to communicate with 
involved personnel, and outside the organization by using the Internet to communicate 
with customers and vendors. This course will examine case studies of businesses that 
have successfully created an electronic business system by using fundamental 
knowledge of the business structure, building a knowledge base, creating an Internet 
system and making marketing plans. 

INT 307 มิตทิางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6)  
Social Issues and Ethics for IT professional 

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน 
ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ชองวางดิจิทัล การคํานึงถึงผูบกพรองทางการรับรู ขอคํานึงทาง
เศรษฐศาสตร ประเด็นทางกฏหมาย อยางขอบังคับ นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายที่
เก่ียวของทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ 
ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องคกรวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ
ประพฤติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Social context such as social informatics, social impact of IT on society, online 
communities & social implications, diversity issues, accessibility, globalization issues, 
economic issues, digital divide. Legal issues such as compliance, computer crime, 
system user policies, privacy and liberty, Thai and international IT related law. 
Professional and ethical issues such as ethics, codes of professional conduct. 

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1      1 (1-0-2) 
Information Technology Seminar I 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา 

A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the 
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading 
list on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in 
class with students, faculty and invited specialists. 
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INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2      1 (1-0-2) 
Information Technology Seminar II 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาอยางนอย 75 หนวยกิต 

ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา 

A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the 
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading 
list on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in 
class with students, faculty and invited specialists. 

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1       3 (2-2-6)  
Information Assurance and Security I  
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 205 เครอืขาย 2 

ศึกษาดานความม่ันคงของเครือขายและสารสนเทศ หลักการเบื้องตน ประเภทของภัย
รุกราน กลไกการโจมตีและการปองกัน นโยบายและการปฏิบัติเพ่ือความมั่นคงของระบบ การ
พิสูจนทราบในระบบคอมพิวเตอร บริการดานความม่ันคง การวิเคราะหการคุกคาม การฝกปฏิบัติ 
การจัดการดานความม่ันคง เชน การบริหารระบบปองกันการบุกรุก แอลแดป ซอฟตแวรตอตาน
ไวรัส โครงสรางพ้ืนฐานระบบกุญแจสาธารณะ เปนตน 

This course covers network and information security issues, including basic 
security principles, types of attacks, attack mechanisms and defenses, security policies, 
authentication systems, security services, and threat analysis. Students also have 
practical exercises to manage security such as using intrusion prevention system, LDAP 
server, anti-virus software and public key infrastructure. 

INT 402 การสื่อสารทางวชิาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ      3 (3-0-9) 
Information Technology Professional Communication 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

แนะนําการพูดและเขียนเชิงเทคนิค และการสื่อสารทางวิชาชีพ รวมทั้งการนําเสนอ
โครงการ รายงาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงานอยางเปนทางการ 

Introduces techniques for writing, presentation, professional communication of 
technical content. Presentation for IT project proposal, software requirement 
specification report and system requirement specification report. 

 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ      6 (0-12-24) 
Information Technology Project 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 2 
  INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 
   ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
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โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาป 4 ประกอบดวย การนําเสนอ
โครงงาน การศึกษาความเปนไปได ทรัพยสินทางปญญา การทํางานเปนทีม งบประมาณ และ การ
จัดการตารางเวลาทํางาน รวมทั้งรายงานและการนําเสนอผลงาน การออกแบบติดตั้งและทดสอบ 

Information technology project for senior students; practice to write IT proposal 
which include of feasibility study report, estimate budget, project scheduling, IT system 
analysis and design report (input, process, output design), installation  plans, testing and 
debugging. 

INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3      1 (1-0-2) 
Information Technology Seminar III 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา 

A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the 
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading 
list on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in 
class with students, faculty and invited specialists. 

INT 460 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่      3 (2-2-6)  
Application Development for Mobile Devices 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

เรียนรูภาพสถาปตยกรรมฮารดแวร คุณลักษณะและขอจํากัดของอุปกรณเคลื่อนที่ 
เครื่องมือและภาษาที่ใชสําหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ
เคลื่อนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต การใชหนวยความจําและสวนเก็บบันทึกขอมูล 
การติดตอกับผูใช การส่ือสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพ่ือ
ทดสอบและแกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึงดานความม่ันคง การฝกปฏิบัติ สรางโปรแกรม
ประยุกตขนาดเล็กเพ่ือเรียนรูการใชเคร่ืองมือ ภาษาโปรแกรม การจําลองการทํางานและแกไข
โปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร การติดตอส่ือสาร 

Topics include: hardware architecture, characteristics and limitations of mobile 
devices, tools and languages for application development, principles of software 
development for mobile devices, system interfaces for application development, how to 
use memory and data store, user interface, communication with external systems, 
interfacing with computer systems, using simulation to test and fix defects, and security 
issues. Hands-on practice: students will produce a small application for mobile devices 
using development tools and languages, using simulators for development and testing, 
interfacing with computer systems and network communication. 

INT 461 ปฏบิัติการการโปรแกรมภาษาจาวา        3 (2-2-6) 
Java Programming Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 
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แนะนําภาษาจาวา ไวยากรณเชิงอ็อบเจกตของภาษาจาวา การสรางสวนยกเวน การรับ
และสงออกขอมูล คลาสและออปเจค การสืบทอดของคลาส การใชอินเทอรเฟซ การหอหุมคลาส 
แนะนําคลาสประเภทตาง ๆ แอพเพล็ต สวิง เอดับเบิลยูที การสรางแพกเกจ สวนติดตอผูใช การ
รองรับเหตุการณ โปรแกรมประยุกตแอพเพล็ต เอพีไอดานเครือขาย 

Introduction to Java, Java’s basic OO syntax, exception, I/O in Java, class and 
method syntax, rule of Java class inheritance, using interface in Java, wrapper classes, 
introduction to applets, the java.awt and javax.swing packages, user interfaces, event 
handling, applets as applications, networking API. 

INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2       3 (3-0-6)  
Information Assurance and Security II 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1 

ศึกษาถึงประวัติ นิยาม เหตุผลความจําเปน รูปแบบการประกันสารสนเทศ หลักการ
ออกแบบระบบ วัฏจักรของระบบสารสนเทศและระบบความมั่นคง กลไกการติดตั้งระบบความ
ความม่ันคง การใหบริการความม่ันคงของสารสนเทศ รูปแบบการวิเคราะหการประกันสารสนเทศ 
การกําหนดนโยบาย การกูระบบกลับคืน ขอกฎหมายที่เก่ียวของ  

This course covers the history, definitions, and necessity of security in IT 
systems including: information assurance techniques, system design principles, 
information system cycle and security issues, security system installation, information 
security services, information security analysis, setting policies system recovery, and 
related laws. 

INT 463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร        3 (2-2-6)  
Computer Graphic Design 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

ศึกษาทั้งดานทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟก 2 มิติ ระบบสี  คุณสมบัติ
ดานตาง ๆของภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก เทคนิค
การลดขนาดใหเหมาะสมกับงาน การสรางงานกราฟกดวยซอฟตแวรกราฟก อุปกรณอินพุต
เอาตพุตที่ใชกับงานกราฟก การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมกราฟกและอุปกรณประกอบทางฮารดแวร
เพ่ือสรางงานคอมพิวเตอรกราฟกแบบ 2 มิติ 

Principles of two dimensional graphics design, color system, graphics file 
attributes, type and file format, optimization, image caption, computer graphics design 
tools and techniques. Hands-on practice: student will produce 2 dimension graphics 
using software and hardware tools. 

INT 464 การสรางสื่อดิจิทลั           3 (2-2-6)  
Digital media production 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

สื่อดิจิทัลประเภทและชนิดตาง ๆ เทคนิคการสราง การเรียบเรียงใหม และการจัดเก็บสื่อดิ
จิทัลในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงขอมูล การใชเคร่ืองมือทางซอฟตแวรเพ่ือสรางส่ือดิจิทัล เสียง 
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ภาพน่ิง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสรางโปรแกรมเพื่อใชสื่อเปนสวนประกอบที่เหมาะสมกับการ
นําเสนอทั้งบนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอรและบนเครือขาย การฝกปฏิบัติ การใชโปรแกรมเพื่อสราง
สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการใชงาน 

Type of digital media, media formats, media capture, authoring and production, 
compression, streaming media, tools and techniques for media production and 
multimedia authoring, deploy and serve media contents within web application and any 
type of computer application.  

INT 465 กรรมวิธีเชงิอ็อบเจกตข้ันสูง         3 (3-0-6) 
Advanced Object Oriented Methodology 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 2  

การออกแบบการสรางการทดสอบการเขียนเอกสารและการดูแลรักษาระบบเชิงอ็อบเจกต
โดยแสดงถึงกรอบการออกแบบแบบแผนและกฎเกณฑตาง ๆพรอมดวยเกณฑการประเมินที่
ชัดเจนซึ่งสามารถใชตัดสินคุณภาพของการใชงานระบบเชิงอ็อบเจกตนอกจากน้ียังแสดงปญหาท่ี
เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญและกลาวถึงเครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถใชในการ
แกปญหาเหลาน้ี 

Design, build, test, document, and maintain object-oriented (OO) systems. It 
presents a set of design frameworks, patterns, and rules, along with a set of explicit 
evaluation criteria that can be used to judge the quality of a reusable OO system. It also 
presents the problems that arise in large system development, and discusses technical 
tools to solve these problems 

INT 466 ปฏบิัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย       3 (2-2-6)  
Java Server Side Programming Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 

INT 461 ปฏบิัติการการโปรแกรมภาษาจาวา 
แนะนําการโปรแกรมภาษาจาวาฝงแมขาย ภาพรวมสถาปตยกรรมของจาวาทูเอนเตอร

ไพรซเอดิชัน ภาพรวมเซิรฟเล็ต การใชโปรแกรมเว็บสเฟยรสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต
จาวาทูเอนเตอรไพรซเอดิชัน เอพีไอของเซิรฟเล็ต จาวาเซิรฟเวอรเพจ ขอกําหนดและไวยากรณ 
การออกแบบเพจดวยเคร่ืองมือชวยพัฒนา การทดสอบและแกไข การใชขอมูลสวนบริหารโครงราง
ซอฟตแวร เพ่ือบริหารการพัฒนาซอฟตแวร การเก็บสถานะ กลไกคุกก้ี เซสชัน การจัดการขอมูล
ของโปรแกรมประยุกต การเรียบเรียงตัวบงชี้ตําแหนงทรัพยากร แนะนําจาวาบีน สถาปตยกรรม
โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร 

Introduction to Java-Server site programming, J2EE architecture overview, 
Servlet overview, using WebSphere Studio Application Developer, supporting 
perspectives for developing J2EE applications, Servlet API, JavaServer Pages overview, 
JavaServer Pages specifications and syntax, Page Designer in application developer, JSP 
testing and debugging, working with SCM repository, web archive development 
descriptor, state storage issues, cookie API, http session, management of application 
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data, URL rewriting, session management, introduction to Java beans, the 
model/view/controller architecture 

INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส     3 (2-2-6) 
Web Services Technology 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  

หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอรวิส การกําหนด
นิยามภาษาและขอมูลไดเร็กทอรีบริการรายช่ือเว็บเซอรวิสสภาพแวดลอม ระบบบริการแนว
ทางการพัฒนาเว็บเซอรวิสกับสถาปตยกรรมเชิงบริการหัวขอดานความม่ันคง หนวยงานผูกําหนด
มาตรฐานและแหลงขอมูลสําหรับศึกษาเว็บเซอรวิสเพ่ิมเติม การฝกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บ
เซอรวิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพ่ือสรางตัวอยางบริการ และการใชบริการเว็บเซอรวิสผานเครือขาย 

Web services principles, web services standard includes protocol and languages, 
document type definition and schema definition, middle-ware, web services 
environment, web services directory, standard and standard body, security issues, 
service-oriented architecture, more information and learning resources for further study. 
Laboratory: Write, debug, and test a web service application. Deploy the web service to 
middle-ware and invoke the web service from an application across the network. 

INT 468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ       3 (3-0-6) 
Information Technology Project Management 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 206 กระบวนการพฒันาซอฟตแวร 2 

กลยุทธในการทําโครงการ การเปนผูบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบแผน
โครงการ การวิเคราะหโครงการ การวางแผนโครงการเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ การดําเนินโครงการ 
การควบคุมโครงการ การบรรลุเปาหมายของโครงการ และการปดโครงการ 

Project strategy, becoming an IT project manager, project concepts, project 
analysis, planning for success, executing the project, controlling the project, 
implementing the project, and closing the project 

INT 469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ     3 (3-0-6) 
Information Technology Entrepreneurship 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

ศึกษากระบวนการในการเริ่มตนเปนผูประกอบการการประสบความสําเร็จของ
ผูประกอบการการประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธสําหรับกอตั้งและพัฒนาการ
ลงทุนทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการวิชาน้ีศึกษาเก่ียวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆการ
ลงทุนสําหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดยอมรวมทั้งการลงทุนในองคกรที่มีขนาดใหญขึ้น 

The course focuses on the following: an understanding of the entrepreneurial 
process - how it is driven; the entrepreneur – the types of attributes that successful 
entrepreneurial people tend to have; opportunity recognition and evaluation - how we 
can recognize exceptional business opportunities; resources for exploiting opportunities 
- how we obtain these; and strategies for establishing and developing entrepreneurial 
business ventures. The course content applies generally to newly formed ventures, 
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existing small to medium size growth-oriented ventures, and entrepreneurial ventures 
within larger organizations. 

INT 470 ปฏบิัติการการโปรแกรมฐานขอมูล      3 (2-2-6)  
Database Programming Workshop  
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 204 การบริหารสารสนเทศ 1 

คําสั่งภาษาเอสคิวแอล คําสั่งสําหรับการเรียกใชขอมูล การเขียนนิพจน การเรียงลําดับการ
คัดเลือกขอมูล การเรียกขอมูลจากหลายตาราง ฟงกชันการรวมกลุมขอมูลคําส่ังเรียกใชขอมูลยอย
คําสั่งดานการปรับเปลี่ยนขอมูลการสรางและปรับปรุงตารางการสรางขอจํากัดการสรางวิวการ
กําหนดการเขาถึงสําหรับผูใช การใชตัวแปร คําส่ังประมวลผล การโตตอบกับแมขายและการใช
คําสั่งควบคุม โดยใชซอฟตแวรที่นิยมในปจจุบัน 

Writing basic SQL statements, restricting and sorting data, single-row functions, 
displaying data from multiple tables, aggregating data using group functions, subquery, 
multiple-column subquery, manipulating data, creating and managing tables, including 
constraints, creating views, other database objects controlling user access, declaring 
variables, writing executable statements, interacting with server, writing control 
structures.  

INT 471 ปฏบิัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเวบ็     3 (2-2-6) 
Web Database Application Development Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 204 การบริหารสารสนเทศ1 

 INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
การพัฒนาโปรแกรมประยุกตในลักษณะฟอรม ที่สามารถใชงานฐานขอมูล เครื่องมือ 

สภาพแวดลอมเพ่ือสราง ทดสอบและนําไปใชงาน เรียนรูการสรางและปรับแตงฟอรมที่
ประกอบดวยบลอคขอมูล เฟรม และตัวควบคุมที่ใชติดตอผูใชหลากหลายรูปแบบ การใช 
สวนประกอบสําหรับการนําเขาขอมูล และสวนประกอบอื่น การสรางวินโดว การใชทริกเกอร และ
การสรางฟงกชันใหแกรายการ 

Forms developer, running a form builder application, working in the form 
builder environment, creating a basic form module, working with data blocks and 
frames, working with text items, creating LOVs and editors, creating additional input 
items, creating non-input items, creating windows and content canvases, working with 
other canvases, introduction to triggers, producing triggers, debugging triggers, adding 
functionality to items. 

INT 472 ปฏบิัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล       3 (2-2-6)  
Database Architecture and Administration Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2 

ฝกปฏิบัติการบริหารระบบบริหารฐานขอมูลโดยเลือกระบบบริหารฐานขอมูลที่เปน
ผลิตภัณฑที่นิยมใชปจจุบัน เขาใจโครงสรางและสวนประกอบ ติดตั้งและตั้งคาระบบบริการ
ฐานขอมูล การสรางและจัดการฐานขอมูล ตาราง ความสัมพันธ บริหารพ้ืนที่จัดเก็บ การทํางาน 
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การยอนกลับ การตั้งคาและวิเคราะหเพ่ือปรับประสิทธิภาพ ความม่ันคง เชน ดัชนี ผูใช รหัสผาน 
สิทธิการใช บทบาท ความสมบูรณ การนําขอมูลเขา การสํารองและนําคืน  

Managing an instance, creating a database, database server installation, 
architectural components, getting started with the server, creating data dictionary views 
and standard packages, maintaining the control file, maintaining redo log files, backup 
configuration, managing table spaces and data files, storage structure and relationships, 
managing rollback segments, managing tables, managing indexes, technology review, 
maintaining data integrity, managing password security and resources, managing users 
managing privileges, managing roles. 

INT 473 ปฏบิัติการระบบวางแผนทรพัยากรวิสาหกิจ      3 (2-2-6) 
Enterprise Resource Planning Workshop  
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT208 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 

ความรูหลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสรางระบบบัญชี
ทั่วไปเบื้องตน การบริหารโปรแกรมประยุกต สรางสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะ
การเงิน การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต การใชงานพรอมกัน การจัดการดานรายงาน 
การจัดพิมพ ลําดับของเอกสาร และตัวเลือกโปรไฟล 

Knowledge of enterprise resource planning (ERP) concepts, fundamental of 
financial accounting, basic implementation of general ledger, introduction to application 
system administration, the creating set of books, journals, budgeting, financial statement 
reporting, application security management, concurrent programs and reports 
management, printer management, profile options and document sequences 
management. 

INT 474 ปฏบิัติการบริหารเครือขายผูผลิต     3 (2-2-6) 
Supply Chain Management Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 

ความรูหลักการการบริหารเครือขายผูผลิต รูปแบบการดําเนินการจัดซ้ือจนถึงการชําระ 
ระบบสนับสนุนในการซื้อและชําระโดยเนนตามกระบวนการในขั้นตอนตาง ๆ กระบวนการจัดหา 
จัดซื้อ การชําระ การคัดเลือกผู จําหนาย รายชื่อผู จําหนายที่รับรอง การสรางเอกสารใน
กระบวนการโดยอัตโนมัติ ความปลอดภัยของของเอกสาร ขั้นตอนการอนุมัติ การตั้งคลังสินคา 
องคประกอบ สินคาและชื่อหนวยสินคา 

Knowledge of supply chain management (SCM) concepts, basic implementation 
of procure to pay solutions, the process based functionality supported in purchasing and 
payables, purchasing process, procurement process, payables process, suppliers, 
approved supplier lists and sourcing rules, requisitions, automatic document creation, 
document security, routing, approvals, invoices, period close, basic inventory and 
purchasing setups: locations, inventory organizations, units of measure and items. 

INT 475 ปฏบิัติการเครือขายในสํานักงาน       3 (2-2-6) 
Office Networking Workshop 
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วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 201 เครอืขาย 1 
เทคโนโลยีสายสัญญาณ หลักการของโครงสรางขายสาย กระดูกสันหลังเครือขาย  

บริเวณปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสรางขายสาย การออกแบบและการแสดง เครือขายระยะใกล 
อีเทอรเน็ต โตเก็นวงแหวน บริดจ การตั้งคาไอพี โพรโทคอลสแปนทรี เทคโนโลยีอุปกรณฮับและ
สวิทซ การเชื่อมโยงแบบยืดหยุน และการเชื่อมโยงรวบรวม 

Cable technology, twisted pair, coaxial, fiber optic, structured cabling concepts, 
backbone, work area, structured cabling testing and certification, structured cabling 
design and presentation, local area network, Ethernet, token ring, bridge learning, IP 
configuration, spanning tree protocol, hub and switch technologies, resilient link, 
aggregate link 

INT 476 ปฏบิัติการเครือขายระดับวสิาหกิจ       3 (2-2-6) 
Enterprise Networking Workshop 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: INT 205 เครอืขาย 2 

พ้ืนความรูการเชื่อโยงระหวางเครือขาย โพรโทคอลไอพี การกําหนดทิศทางของ
อินเทอรเน็ต ซอฟตแวรระบบบริหารเครือขายและสภาพแวดลอม สวนติดตอแบบอนุกรมของตัวชี้
เสนทาง โพรโทคอลเพื่อกําหนดเสนทาง พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บนตัวชี้เสนทาง การช้ีเสนทาง
ตายตัว การชี้เสนทางแบบพลวัติ เทคโนโลยีเครือขายระยะไกล ไอเอสดีเอ็น เฟรมรีเลย การชี้
เสนทางโดยโอเอสพีเอฟ การบริหารเครือขายระยะไกล 

Internetworking background, IP, IP protocol, ARP, internet routing, IOS 
software and environment, IOS, router's serial interface, routing protocol, PPP, 
PAP/CHAP on router, static routing, routing protocol, dynamic route, WAN 
technologies, ISDN, frame relay, OSPF routing, network management 

INT 490 การศึกษาหัวขออิสระ         3 (0-6-9) 
Independent Study 

วิชาทีต่องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต 
นักศึกษาเลือกหัวขอเฉพาะเรื่องในการศึกษาภายใตการดูแลของอาจารยในคณะ ฯ หัวขอ

ที่เลือกศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณะ ฯ 
Students must have an approved advanced program of study and approval of a 

faculty advisor to register for this course. Independent study is in a student-selected 
specialization. Students must present to a field exam committee a “state-of-the-art” 
review of the specialization topic area. 

INT 491-498 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8  3 (3-0-6) หรือ (2-2-6) 
Selected Topic in Information Technology I-VIII 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: ข้ึนอยูกับอาจารยผูสอน 

ศึกษาในหัวขอที่แตกตางจากวิชาที่เปดสอนปกติ เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม 
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This course will cover new or advanced topics in information technology. The 
content will be specified at the time this course is offered. This course may be repeated 
for credit only if the topics are different. 

LNG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      3 (2-2-6) 
Fundamental English I 

รายวิชาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผูเรียนให
สามารถเรียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือกลาง เน้ือหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดย
ผานการฝกฝนดานกลวิธีในการเรียน ซึ่งเนนดานทักษะการใชภาษา ดังนั้นรายวิชาน้ีจึงเพ่ิมพูน
ความรูทั้งในดานภาษาและการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ และมี
ประสิทธิภาพ รายวิชาน้ีใชรูปแบบชุดกิจกรรมในระดับกวาง โดยใหผูเรียนคนหาแหลงขอมูลดวย
ตนเอง เพ่ือทําโครงงานตาง ๆ จากศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง สํานักหองสมุด และอินเทอรเน็ต 
รายวิชานี้ผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนเขากับการเรียนแบบพ่ึงตนเอง เพ่ือใหผูเรียนไดคนควาหา
ความรูตามความสนใจ และเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 

This course aims to raise students’ English language complete to the point where 
they are able to benefit from English-medium instruction. Converting all four skills 
through basic skills-oriented strategy training, the course raises the students’ awareness 
of both language and learning, and thus enables them to use and understand English with 
relative ease and efficiency. The course takes the form of a series of large-scale tasks 
involving students in finding their own resources to complete the tasks from Self-Access 
Learning Centre, the library and the internet. The course, then, combines classroom 
learning with self-access learning to allow students to focus on their own specific needs 
and to promote self-directed learning. 

LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2      3 (2-2-6) 
Fundamental English II 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: LNG 101 Fundamental English 1 

รายวิชานี้สืบเน่ืองจากรายวิชา LNG 101 กลาวคือ เปนการสอนกลวิธีในการเรียนเพ่ิมเติม 
แตจะเนนในเรื่องทักษะทางการคิดของผูเรียน เน้ือหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางการคิดอยาง
กวางขวาง ไดแก การคิดแบบตรรกวิทยา การคิดแบบสรางสรรค และการคิดแบบวิเคราะหวิจารณ 
ซึ่งผูเรียนจะฝกฝนทักษะทางการคิดเหลาน้ีดวย การทํางานที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ซึ่งไดแก 
สถานการณจําลอง การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส และโครงงานอินเทอรเน็ต ปญหาในการใช
ภาษาของผูเรียนที่เกิดขึ้น จะบงบอกความตองการอันแทจริงของผูเรียน เนื้อหารายวิชาน้ี
ครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดยมีเน้ือหาประกอบดวยภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะไดรับการ
สนับสนุนใหเ รียนดวยตนเอง โดยใชขอมูลจากศูนยการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต และสํานักหอสมุด 

This course builds on LNG 101 by providing further strategy training, but also 
places a strong emphasis on the cognitive skills of the students. A wide range of 
cognitive skills are covered including logical, creative and critical thinking. These 
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cognitive skills are dealt with through a series of English-medium tasks, which include 
simulations, e-mail correspondence and internet projects. Students’ language difficulties 
are dealt with us they arise thus addressing students’ real needs. Covering all four skills, 
the content of the course includes occupational as well as academic English. To enhance 
autonomous learning skills, students are encouraged to learn independently using the 
Self-Access Learning Centre as well as e-mail, internet and library resources. 

LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3      3 (2-2-6) 
Fundamental English III 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: LNG 102 Fundamental English 2 

เปาหมายหลักของรายวิชาน้ีคือการเตรียมผูเรียนใหสามารถเขารวม และเรียนรูใน
หองเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการสอน ซึ่งครอบคลุมถึงทักษะการคิด และทักษะดาน
ภาษา นอกจากนี้รายวิชานี้ ยังชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาภาษาในอนาคตของตนเองได โดยผาน
การฝกกลวิธีในการเรียนดวยทักษะที่เก่ียวกับขบวนการเรียนรู (Metacognitive) รวมทั้งชวยให
ผูเรียนสามารถตั้งจุดมุงหมายในการเรียน วางแผนการเรียนที่ปฏิบัติจริงไดเพ่ือไปสูจุดมุงหมาย
ที่ตั้งไว และปฏิบัติตามแผนการเรียนน้ัน โดยผานการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง รายวิชาน้ีมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอภาษาและการเรียนของผูเรียน โดยเสริมสรางความม่ันใจใน
ตนเอง สงเสริมใหเกิดความกลาในการลองผิดลองถูก และจูงใจใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ดวยตนเอง รายวิชาน้ีใชรูปแบบของชุดกิจกรรมที่ครอบคลุมทักษะหลายดาน รวมถึงการจําลอง
สถานการณ กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบพ่ึงตนเอง การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ติดตอ
ระหวางประเทศ และการทําโครงงานปากเปลาแบบปฏิสัมพันธโดยใชอินเทอรเน็ต 

While also covering language and thinking skills, the main focus of this course is 
to prepare students to be able to fully participate and learn in an English-medium 
environment. In addition, the course enhances students’ ability to take control over their 
future language development through metavognitive strategy training, including the 
abilities to set learning goals, to make realistic and practicable plans to reach the goals, 
and to implement the plans through self-access and other forms of independent learning. 
To help students benefit most from and English-language environmental, the course 
aims to change their attitudes towards language and learning by building their 
confidence, enhancing risk-taking attitudes and motivating them to develop further by 
themselves. The course takes the form of a series of large-scale tasks, including 
simulations, self-access based tasks, and international e-mail and internet based 
interactive oral project.  

LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 1     3 (2-2-6) 
Content-Based Language Learning I 
วิชาทีต่องศกึษามากอน: LNG 103 Fundamental English 3 

รายวิชาน้ีเนนใหผูเรียนไดมีโอกาสทําโครงงานในลักษณะที่ครอบคลุมทักษะหลายดาน 
เพ่ือจําลองขั้นตอนการเตรียมงาน และการนําเสนอรายงานโดยการคนควาจากหนังสืออางอิง เพ่ือ
เขียนโครงรางรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอรายงานปากเปลา รายวิชาน้ีมุงใชเน้ือหาท่ีเปนจริง 
โดยรวมกับอาจารยผูสอนจากตางคณะซ่ึงจะใหความชวยเหลือในดานเนื้อหาที่ลงลึก 
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นอกเหนือจากการสอนภาษาและการฝกอบรมผูเ รียน ดังนั้นรายวิชาน้ี จึงเปนการจําลอง
สถานการณที่มุงเนนดานเน้ือหาท่ีเปนจริง โดยใชภาษาอังกฤษ การท่ีผูสอนใหคําแนะนํา และ
ชวยเหลือดานภาษา ทําใหผู เรียนสามารถเรียนในสภาพแวดลอมทางวิชาการท่ีมีการใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

This course takes the form of a large-scale project, and thus simulates the stages 
undertaken in preparing and presenting research, from finding references to writing a 
final draft and giving an oral presentation. The course uses authentic content prepared in 
cooperation with staff from other faculties and in-depth content support is provided in 
addition to language teaching and learner training. The course therefore acts as a 
simulation of a content course from another faculty, but by providing language support 
and guidance, prepares students for learning in and English-medium academic 
environment. 

LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2     3 (2-2-6) 
Content-Based Language Learning II  
วิชาทีต่องศกึษามากอน: LNG 104 Content-Based Language Learning I 

วิชานี้มีจุดมุงหมายเพ่ือแกไขปญหาในการใชภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโดยเพ่ิมทักษะ
ทางภาษาเขาไปในเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียน โดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือนักศึกษาท่ีเรียนวิชา 
LNG 201 นี้ จะเรียนรู วิธีแกไขปญหาที่อาจจะประสบในการเรียน ดังน้ันวิชาน้ีจึงมุงเนนการ
แกปญหาของนักศึกษาทั้งดานพุทธิพิสัย และจิตพิสัย ในขณะที่นักศึกษาเรียนวิชาน้ี ในการสอน
วิชาน้ีอาจารยสอนภาษาอังกฤษ จะตองรวมมือกับอาจารยประจําวิชาอยางใกลชิด เพ่ือชวยเหลือ
นักศึกษาทั้งการเรียนในหองเรียนและการศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง เพ่ือเปนการเตรียมนักศึกษา
ใหพรอมที่จะเรียนวิชาตาง ๆ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อตอไป 

This course addresses the language problems of students by providing a language 
adjunct for a content course. While learning a content-area English-medium course, the 
students also take LNG 201 which deals with the problems they have in the content-area 
course. This course, then, focuses on the students' real language, cognitive and affective 
problems as they arise in the content-area. Through close cooperation with the content-
area teacher, problems are dealt with both through classroom instruction and through 
teacher-guided self-instruction thus fully preparing students for learning further content 
courses in an English-medium 

LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1     3 (3-0-6) 
Oral Communication I  

รายวิชาน้ีเปนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเนนการฝกปฏิบัติพูดใน สถานการณตาง ๆ ดวยตัว
นักศึกษาเอง เชน การสนทนาในสังคม การให คําแนะนําหรือการบอกทิศทางงาย ๆ การสนทนา
ในฐานะผูถูกสัมภาษณ และผูสัมภาษณ การแนะนําเขาสูการสัมมนา การพูดในหัวขอสัมมนาตางๆ 
ที่นาสนใจ รวมทั้งการฝกพูดแสดงความคิดเห็นระหวางการสัมมนา 

This will consist of practices in speaking situations likely to be experienced by 
the student: a social conversation of up to six exchanges: the giving of simple 
instructions: or directions: a one-minute interview; an introduction to participation in 
seminars through a two-minute lecture on a subject of his own choice. 
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FST 010 อาหารกับสุขภาพ     3 (3-0-6)  
Food and Health  

บทบาทของอาหารตอสุขภาพ เมตาบอลิซึมของอาหาร อาหารสําหรับวัยตาง ๆ การ
จัดการและการปองกันภาวะโภชนาการที่ผิดปกติ พาภัยจากอาหาร อาหารตานโรค อาหารบําบัด
โรค ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ กิจกรรมเสริมที่ชวยในดานสุขภาพ 

The role of food in human health, food metabolism, food requirement through 
the life cycle, management and protection of nutritional deficiencies, food allergen and 
intolerance, medicinal food, therapeutic food, food supplement/health food, health-
supporting activity. 

 

MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติและสิง่แวดลอม     3 (3-0-6) 

Microbiology for Life and Environment 
ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับจุลินทรียในสิ่งแวดลอมและชีวิตประจําวัน ความหมายของจุลินทรีย 

การเจริญ และเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและการอยูรอด นิเวศวิทยาของ
จุลินทรีย บทบาทของจุลินทรียทางดานอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม การเกษตร 
สิ่งแวดลอม และ การแพทย กรณีศึกษา 

Basic knowledge of microorganisms in an environment and daily life, 
description of microorganisms, microbial growth and metabolisms, factors affecting 
growth and survival, microbial ecology, roles of microorganisms in food, industry, 
agriculture, environment, and medicine, case study. 

CHM 013 เคมีในชีวิตประจําวัน     3 (3-0-6) 
Chemistry in Daily Life 

เนื้อหาเก่ียวของกับพ้ืนฐานความรูทางเคมี และการประยุกตในชีวิตประจําวัน เชน 
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและพอลิเมอร สิ่งทอ การผลิตโลหะ อาหาร ยา และเคร่ืองสําอาง เปนตน 
สารพิษในชีวิตประจําวันและการปองกัน แกไข และหัวขออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของตอการดําเนินชีวิต 

The content involving basic knowledge chemistry and applications to daily life 
such as petrochemical products and polymers, textiles, production of metals, food 
chemistry, drugs and cosmetics. Toxic chemicals in daily life and protection. Topics 
related to lifestyle of human. 

MTH 010 คณิตศาสตรกับชีวติประจําวัน     3 (3-0-6) 
Mathematics in Daily Life 

การสรางตัวแบบปญหา การแกปญหาตัวแบบกําหนดการเชิงเสนโดยวิธีกราฟ การ
ตัดสินใจและการแกปญหาเกมผลรวมศูนยที่มีผูแขงขันสองฝาย การหาทางเดินสั้นที่สุดและการ
ประยุกตหาผลตอบแทนสูงสุดปญหาการขนสง การคํานวณดอกเบี้ย การคํานวณภาษีและคาเงิน
ปจจุบัน ตรรกศาสตรและการใหเหตุผลประพจนและตัวเชื่อม ตัวบงปริมาณ นิเสธ ความ
สมเหตุสมผล การใหเหตุผลแบบอนุมานและการใหเหตุผลแบบอุปมาน 
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Problem formulations, graphical solution of linear programming model, decision 
making and two-person zero-sum games, shortest path method and application to 
maximum return, transportation problems, evaluation of interest, tax and present value, 
logics and proof, proposition and connective, quantifier, negative, validity, deductive 
reasoning, inductive reasoning. 

 
MTH 011 โปรแกรมสําเรจ็รูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร    3 (2-2-6) 
Software Package for Solving Mathematics Problems 

แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูป ตัวแปร ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ตัวดําเนินการตรรก 
รูปแบบการแสดงผล ฟงกชันสําหรับคณิตศาสตร การดําเนินการกับแถวลําดับ (เวกเตอร เมตริกซ) 
โปรแกรมยอย การหาคําตอบของสมการเชิงเสน กาหาคําตอบของสมการพหุนาม ฟงกชันสําหรับ
สถิติ การสรางรูปสองมิติ การสรางรูปสามมิติ การปรับเสนโคง 

Introduction to Software packages, variables, arithmetic operators, logical 
operators, display formats, built-in functions for mathematics, operation with arrays 
(vectors, matrices), subprograms, solving linear equations, solving polynomial 
equations, built-in functions for statistics, function files, two-dimensional plots, three-
dimensional plots, curve fitting. 

MTH 111 แคลคูลัส 1     3 (3-0-6) 
Calculus I 

ลิมิต ความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันเชิง พีชคณิตและฟงกชันเชิงอดิศัย 
การวาดกราฟ อัตราสัมพัทธ รูปแบบยังไม กําหนด พิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไม
จํากัดเขต เทคนิค การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกตของอินทิกรัล ความ ยาว
ของสวนเสนโคงในระนาบ ปริมาตรของทรงตันที่ไดจากการหมุน พ้ืนที่ของพื้นผิวที่ไดจากการหมุน 
อินทิกรัลไมตรงแบบ การหมุนแกน 

Limits, continuity of functions, derivatives of algebraic function and 
transcendental functions, graph sketching, related rates, indeterminate forms, polar 
coordinates. Definite integrals and indefinite integrals, techniques of integration, 
numeral integration, application of integrals, lengths of curves in the plane, volumes of 
solids of revolution, areas of surfaces of revolution, improper integrals, rotation or axes. 

SSC 101 พลศึกษา     1 (0-2-2) 
Physical Education 

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจถึงความจําเปนในการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ หลักการออก
กําลังกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา โภชนาการและวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจน
ฝกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเปนที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจหนึ่งชนิดกีฬา จากหลายชนิดกีฬาที่
เปดโอกาสใหเลือก เพ่ือพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีน้ําใจนักกีฬา รูจักกติกา 
มารยาทที่ดีในการเลนและชมกีฬา 

This course is to study and practice the sports for health, principles of exercise, 
care and prevention of athletic injuries, nutrition and sports science including basic skills 
in sports with sport rules and strategy from popular sports. The students can choose one 
of several sports available, according to their own interest. This course will create good 
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health, personality and sportsmanship in the learners as well as develop the awareness in 
etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators. 

SSC 162 สังคมและวัฒนธรรม     3 (3-0-6)  
Society and Culture  

ศึกษาความสัมพันธระหวางสังคมศาสตรสาขาตาง ๆ ธรรมชาติของสังคมมนุษย การขัด
เกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และวิกฤติการณทางสังคม 

Studies of the relationships between various disciplines in social sciences; the 
nature of mankind; human society and socialization; social and cultural changes and 
social crises. 

SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ     3 (2-2-6) 
Man and Ethics for Quality of Life 

ศึกษาแนวคิด แนวทางในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางานในแนวศาสนา ปรัชญา
และจิตวิทยา โดยเนนสาระที่จําเปนและเพียงพอในการนําไปใชในการดําเนินชีวิต โดยจัดการเรียน
การสอนตามแนวการสอนแบบบูรณาการ (Integration) เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถในการบูรณา
การความรูทางมนุษยศาสตรไปใชในการแกปญหาในชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคหลังจาก
เรียนวิชานี้แลว 

This course examines the concepts relating to progress in life and to the 
application of important and useful religious, philosophical and psychological content to 
life. The methodology of teaching and learning is based on the integration of knowledge 
gained from the humanities into practical problem-solving in the students’ lives and into 
strengthening students’ positive personal characteristics in the long term.  

SSC 211 ปรัชญาทัว่ไป     3 (3-0-6) 
General Philosophy 

ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปรัชญา ประเด็นปญหาสําคัญ ๆ ที่ไดมีการอภิปราย
โตแยงกันในวงการปรัชญา การวิเคราะหปญหาโดยเสนอทฤษฎีของนักปรัชญา หรือสํานักปรัชญา
ที่สําคัญ ปญหาตาง ๆ ที่ถกเถียงกันมีสวนชวยใหเราเขาใจโลก และความหมายของชีวิตไดอยางไร 

To study the meaning and scope of philosophy, the principle issue generally 
discussed in the philosophical circle, analysis of problem raised by philosopher or major 
philosophical school, how the problems discussed contribute to our understanding of the 
world and the meaning of life. 

SSC 212 จริยศาสตรเบื้องตน     3 (3-0-6) 
Introduction to Ethics 

นิยามความหมายขอบเขตและวิวัฒนาการของจริยธรรม ระดับของจริยธรรม วิวัฒนาการ
ทางจริยศาสตร ปรัชญากับจริยศาสตร ทฤษฎีของนักปรัชญาที่สําคัญทางจริยศาสตร เชน เพลโต, 
อริสโตเติล, เซนต ออกัสติน, เอ็มมานูเอล คานส, วิลเลียม พาเลห, จอนห สจวตมิล, มหาตมะ คาน
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ที และ คารล มากซ, ทฤษฎีการใหรางวัลและการลงโทษ คุณธรรมและความยุติธรรม สถาบันทาง
จริยธรรม คานิยม สิทธิและหนาที่ ศาสนาและจริยธรรม และอุดมคติทางจริยธรรม 

Definitions and evolution of morals, the level of morals, the evolution of ethics, 
philosophy and ethics, important ethical philosopher theories; Plato, Arisotto, St. 
Augustan, Immune Kanto, William Palely, John Stuartmill, Mahatma Gandhi, Marxain 
Ethics; rewards and punishment theory, moral and judgment, institute of ethics, value, 
right, duty; religion and morality, moral ideal. 

SSC 213 ตรรกศาสตรเบือ้งตน     3 (3-0-6) 
Introduction to Logic 

ศึกษาความหมาย ขอบเขต ของตรรกวิทยาในฐานะที่เปนเคร่ืองมือของปรัชญา ความคิด 
ความจริงตามแบบ ความจริงตามเน้ือหา กฎแหงความคิด ศัพท คํานิยาม กฎของการแบงพวก 
ตรรกประโยค ปรัตถนุมาน ปรัตถนุมานแบบมีเง่ือนไข ปรัตถนุมานแบบใหเลือกโวหารที่
สมเหตุสมผล ขอบปรัตถนุมาน การอางเหตุผลแบบยอ การอางเหตุผลแบบซับซอน การกลาวอาง 
นิรนัยและอุปนัย เหตุผลโดยการเปรียบเทียบ ความผิดพลาด 

To study the meaning and scope of Logic; Logic as an instrument of Philosophy; 
Thought Formal Truth and Material Truth, the law of Thought, Terms, Definition. 
Logical Division. Proposition, Syllogism Conditional Syllogism and Disjunctive 
Syllogism, Mood of Syllogism, Valid Moods of Syllogism, Enthyme. Sorites, 
Argument, Deduction and Induction, Analogy, Fallacies. 

SSC214 จริยศาสตรและการใชเหตุผล      3 (3-0-6) 
Ethics and Reasoning 

ศึกษาทฤษฎีและวิเคราะหปญหาทางจริยศาสตร ลักษณะ ขอบเขตและเนื้อหาของ
การศึกษาจริยศาสตร หลักและวิธีการใชเหตุผล แนวคิดสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม แนวคิด
สัมพัทธนิยมทางจริยศาสตร แนวคิดแบบอัตวิสัยนิยม ธรรมชาติของมนุษยที่เห็นแกตัว แนวคิด
เร่ืองประโยชนนิยม กฎจริยธรรมสัมบูรณ จริยธรรมแบบสัญญาสังคม ปญหาจริยศาสตรใน
สังคมไทย ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของ เจอรเจน ฮาเปอรมัส ธรรมชาติของการผิดจริยธรรม 

This course covers theories of ethical and moral problem analysis and includes 
the characteristics, scope and content of the study of ethics. The course also covers 
reasoning, cultural relativism and ethical relativism, subjectivity, self-centeredness and 
egoism, utilitarianism, code of ethics, the social contract, ethical problems in Thai 
society, moral development theory of Jurgen Habermas and the nature of immorality. 

SSC 221 ประวตัิศาสตรอารยธรรม      3(3-0-6) 
History of Civilization 

ศึกษาความเปนมาและความเจริญของมนุษย แบงเปน 5 สมัย ตามลักษณะแนวความคิดที่
เปนหลักสําคัญอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติ คือ สมัยกอน
ประวัติศาสตร สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และสมัยปจจุบัน แตละสมัยศึกษาเฉพาะชวงเวลา
หรือเหตุการณสําคัญของสมัยนั้น ๆ ที่แสดงถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งเปนผลสืบ
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เน่ืองมาจากศาสนา ศรัทธา และคตินิยม หรือเปนปจจัยใหเกิดลัทธิประเพณี ความคิด และการ
สรางสรรคของมนุษย รวมไปถึงความสามารถในการสื่อความคิดดานศิลปะและวรรณกรรมแขนง
ตาง ๆ ความเขาใจและซาบซึ้งในสุนทรียภาพอันแสดงถึงความเจริญของมนุษยในแตละสมัย ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาโดยลําดับจนถึงปจจุบัน 

Study the origin and development of human being during five periods, according 
to the concept of living and behavior, prehistoric, ancient time, each middle age. Modern 
and present time period will focus on the significant event which demonstrate the social, 
economic and political phenomenon resulted from value and attitude causing custom, 
belief and innovation including the ability to communicate the art work and literature in 
many aspects of cache period to the present time.  

SSC 231 จิตวิทยาทัว่ไป     3 (3-0-6) 

General Psychology 
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย โดยใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ศึกษาเก่ียวกับ

พัฒนาการของมนุษย พ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความรูสึก การรับรู การเรียนรู ความจํา 
การคิดและภาษา เชาวนปญญา แรงจูงใจ อารมณ ความเครียด และการเผชิญความเครียด 
บุคลิกภาพ พฤติกรรมปกติ และการบําบัดรักษา 

The study of human behavior by scientific methods, including the biological 
foundations of behavior, sensation and perception, learning, memory, cognition and 
language, intelligence, motivation, emotion, personality, abnormal behavior, and health 
psychology. 

SSC 241 หลักรัฐศาสตร     3 (3-0-6) 
Principle of Political Science 

ศึกษาถึงความเปนมาของขอบเขตและเนื้อหาวิชารัฐศาสตร ลักษณะของรูปแบบของรัฐ 
ลักษณะและรูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง ระบบการบริหาร กลไกทางการบริหาร ซึ่ง
เปนระบบยอยของระบบการเมือง พลังทางการเมือง ลัทธิการเมือง แนวความคิดและอุดมการณ
ทางการเมือง อันมีอิทธิพลตอโครงสรางทางการปกครอง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
พฤติกรรมการเมือง และปญหาการเมืองระหวางประเทศ  

Study scope and content of political science, nature of state, type of governing, 
political institution, bureaucratic system, administrative mechanism as political sub-
system, political motivation, political motivation, political doctrine. Study political 
concept and ideology which influence government structure and political change 
including political behavior and international political problem. 

SSC 251ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย     3 (3-0-6) 
Principles of Jurisprudence 

การศึกษาความเปนมาของกฎหมาย ความหมาย ความสําคัญของกฎหมายประเพณี และ
กฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร การจัดทํา การบังคับใช และการยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งศึกษา
หลักกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน 
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A study of the development of law, the meaning and importance of traditional 
and written law and the establishment, enforcement and annulment of law. This study 
will include the general principles of Civil Law and Criminal Law. 

SSC 260 ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร     3 (3-0-6) 
Introduction to Social Sciences 

 วิชานี้แบงออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการศึกษามนุษยกับสังคม โดยศึกษา
พฤติกรรม และความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย 
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม การถายทอดวัฒนธรรม และการจัดระเบียบสังคม 
รวมทั้งปญหาท่ีเกิดจากมนุษยและสังคมท่ีอยูในความสนใจ และแนวทางแกไข สวนที่สองเปน
การศึกษาสังคมกับเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจและองคกรธุรกิจ เศรษฐกิจไทยในเวทีการคาโลก 
นโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และทฤษฎีการพัฒนาแนวใหม รวมทัง้
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และแนวทางแกไข และสวนที่สาม เปนการศึกษาการเมืองการ
ปกครองและกฎหมาย โดยศึกษาระบบการเมืองการปกครองทั่วไป โครงสรางทางการเมืองใน
สังคมไทย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับกฎหมาย และบทบาทของกฎหมายในสังคม รวมทั้ง
ปญหาทางการเมืองการปกครองหรือกฎหมายในปจจุบันและแนวทางแกไข 

The course is divided into three components. The first part deals with the study 
regarding human and society in which human behavior and human interaction in the 
society is being analyzed. Besides, general aspects of human society, definition and 
cultural importance, cultural assimilation and social system, including the current social 
problems and possible solutions are also studied. The second part concerns with the 
study on social and economic system, business enterprises. Thai economy in the world 
arena. Thai economic policy, economic development and new development theory as 
well as fundamental economic problem and the way to solve problem. The third part 
studies of government and law, focusing on governmental system, general government, 
political structure in Thai Society, relationship between human and Law, roles of law in 
the society, as well as the current problem related to politics, government, or law and the 
way to solve such problem. 

SSC 261มนุษยกับสังคม     3 (3-0-6) 
Human and Society 

ศึกษาถึงพฤติกรรมและความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม โดยเนนใหเห็นวา
ตัวตนของเราเกี่ยวของกับคนอ่ืนในสังคมอยางไร โดยเร่ิมจากการศึกษาธรรมชาติของมนุษย และ
สภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งกอใหเกิดแรงผลักดันพฤติกรรมตาง ๆ จากน้ันจึงเร่ิมศึกษาถึงวิธีการ
จัดระเบียบและโครงสรางของสังคม การสรางวัฒนธรรมและสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐาน
เบื้องตนของการสื่อสาร ศึกษาถึงระบบตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม และเปนเรื่องราวท่ีจะตองประสบอยู
เสมอในชีวิตประจําวัน อันไดแกเรื่องราวท่ีเก่ียวกับการศึกษา เศรษฐกิจและการเมือง เพ่ือใหผูเรียน
ไดทราบถึงวัตถุประสงคหรือกลไกที่สําคัญ ๆ ของแตละระบบ อันจะเปนความรูพ้ืนฐานสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาปญหาตาง ๆ ทางดานสังคมศาสตร ซึ่งจะไดหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ตาม
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เหตุการณที่เปนปจจุบัน หลังจากที่ผูเรียนไดรับการแนะนําถึงวิธีการหรือแนวทางในการศึกษา
ปญหาตาง ๆ ทางสังคมศาสตร ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

Study human behavior and human relationship, emphasizes on relationship with 
the others. Begin with the human nature, human environments which cause human 
drive. Then study social organization, social structures, cultural reaction, and social 
symbols, (which are the basic of communication), social systems and events which are 
met in everyday life, for examples, education, economics and political. To understand 
the objectives and social mechanism of the social systems, which are the basic 
knowledge for criticism present social problems, that will be criticized in the class by 
the method of social study. 

SSC 262 การพัฒนาการเรียนรู     3 (0-6-6) 
Learning Development 

วิชาน้ีมุงเนนพัฒนานักศึกษาใหเปนผูใฝเรียนรู เปนนักคิดวิเคราะหที่ มีความริเร่ิม
สรางสรรค รูจักปรับปรุง พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง รูจักสังเกต คนหาสาเหตุของปญหาและแนว
ทางแกไขไดดวยตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม พรอมทั้งเปนผูกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
ดวยกิริยาวาจาที่สุภาพ มีมารยาทอันออนโยน นุมนวล ทํางานรวมกันเปนทีม เปนผูมีวิสัยทัศนยาว
ไกล รูรักษความเปนไทย สามารถเรียนรูและเขาใจวิถีชีวิตทองถิ่นและมองเห็นแนวทางการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาประยุกตอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นวิชานี้ยังสงเสริมใหนักศึกษาซาบซึ้ง
เห็นคุณคาและรูจักทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสัมผัส
กับธรรมชาติ เรียนรูระบบนิเวศวิทยา อันจํานํามาซึ่งการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป 

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long 
learning. Students will learn to think creatively and critically, to development and 
improve themselves through observation and problem-solving, in order to develop 
themselves to be independent and responsible individuals. Thinking and acting in a 
responsible manner, being cooperative in teamwork, being open-mined, having a sense 
of mission and vision are also important focuses of this course.  

Students will visit people and place in order to learn and appreciate the Thai arts, 
culture, nature and the environment. Students will have opportunities to explore Thai 
ways of life in order to understand themselves, their Thai identity, their local wisdom 
and to apply this knowledge effectively in their daily lives. By doing so, students will be 
prepared to be responsible members of society. 

SSC 263 การสรางผูนํา       3 (2-2-6) 
Developing Leaders 

เปนการศึกษาความเปนผูนํา โดยการเรียนรูทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษา
จะเรียนรูการพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนผูนํา การนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรูการ
บริหารจัดการงานอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม มีความสามารถ
ในการสรางแรงจูงใจ สรางความสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ เขาใจบทบาทของการเปนผูนํา กลา
ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

The course will focus on studying how to be a leader through theories and 
practice. The students will learn to develop their personality to meet the standard of 
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effective leaders. Oral presentation, opinion exchanges, management systems, 
responsibility and public benefits will be presented through lectures, case studies and 
discussions. The course will also enable students to enhance motivation, build up rapport 
and create good relationship when doing group work. Students will be taught to 
understand roles of leaders. They will have the opportunity to solve problems and make 
appropriate decisions. 

SSC 271 การบัญชเีบื้องตนเพื่อการบริหาร      3 (3-0-6) 
Managerial Accounting 

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องตนและหลักการทางการบัญชี แบบฟอรม รายงานงบการเงิน
และการวิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหการทํากําไร วิเคราะหและเปรียบเทียบแหลงที่มาและการ
ใชไปของเงินทุน ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการบัญชีตนทุนและบัญชีการเงิน ประเภทของ
งบประมาณและการพยากรณการขาย 

Basic accounting concepts and principles, forms of financial statements and 
analysis of financial statements. Income measurements, valuation problems, analysis of 
sources and use of fund. Comparison between cost accounting and financial accounting. 
Types of budgets, illustration of master budget, sale forecasting. 

SSC 272 ตนทุนการผลิต     3 (3-0-6) 
Production Cost 

แนวความคิด และการไหลของตนทุน การแยกประเภทตนทุน พฤติกรรมของตนทนุ 
สวนประกอบของตนทุน วธิีการบัญชตีนทุน ความสัมพันธของตนทนุการผลิต กับการบันทึกบญัชี
และวงจรการบัญช ีระบบตนทุนงานสั่งทํา หลักของการสะสมตนทุนงานสั่งทํา เอกสารที่ใชในระบบ
ตนทุนงานสั่งทํา บัญชีงานระหวางทํา; ระบบตนทุนชวงการผลิต: ลกัษณะของงานตามระบบชวง
การผลิต การสะสมตนทุนของระบบชวงการผลิต หนวยเทียบสําเร็จรูป รายงานจํานวนหนวย การ
คํานวณตนทนุชวงการผลติ โดยวิธถีัวเฉลี่ย ถวงน้ําหนัก การคํานวณตนทุนชวงการผลิตโดยวธิีเขา
กอน-ออกกอน วิธีการบัญชีตนทุนชวงการผลิตกับของเสีย; การบัญชีตนทุนผลติภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได: ตนทุนรวมและจุดแยกออกวิธีการปนสวนตนทนุผลิตภัณฑรวมเขาผลิตภัณฑ 
การบัญชีสําหรับผลติภัณฑพลอยได และการบัญชีตนทุนมาตรฐาน: หนวยมาตรฐาน ตนทุน
มาตรฐาน ราคาวัตถุมาตรฐาน จํานวนวตัถุมาตรฐาน 

Cost’s concept, uses and classification of cost, the nature of cost accounting, 
scope of cost accounting cost information. System and cost accumulation; Procedures: 
Job order costing, Process costing, By-products and joint products costing, Standard 
costing; controlling costs and profits, planning of profits costs and sales, cost and profit 
analysis. 

SSC 281 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน       3 (3-0-6) 
Economics 

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องตน หลักการ ปญหาขอเท็จจริง และผลกระทบอันเนื่องมาจาก
กลไกของราคา การศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่มา และการจัดสรรของรายไดประชาชาติ ระบบเงินตรา 
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และการธนาคาร การใชนโยบายการเงินและการคลัง เพ่ือแกปญหาการขาดเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอ ภาวะเงินฝด และความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 

Basic facts, principles, and problems of economics, determination of pricing 
analysis, national income allocation of resources, the monetary and banking systems, 
problems of labor economic instability, depression, inflation, economic growth and 
principles of economic development. 

SSC 290 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา     3 (3-0-6) 
Environment and Development 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหมายและความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม คุณคาส่ิงแวดลอม สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่เกิดจากการ
พัฒนา สาเหตุปญหาส่ิงแวดลอมในปจจุบัน ปญหาส่ิงแวดลอมระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก ศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใช
จริยธรรม และโดยการใชกฎหมาย แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ศึกษาถึง
เคร่ืองมือ มาตรการในการแกปญหาส่ิงแวดลอม การแกปญหาส่ิงแวดลอมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น 
นอกจากน้ียังศึกษาถึงนโยบายรัฐบาลดานสิ่งแวดลอม และกรณีศึกษาดานส่ิงแวดลอมที่สําคัญ ๆ 
ในปจจุบัน  

This course covers the study of humans and the environment, including the 
meaning and significance of the environment, the value of the environment; the 
environment and development, including the environmental impact of development; the 
current causes and environmental problems, whether local, regional or global level; 
environmental conservation approaches using science and technology, ethics, law and 
regulations; sustainable approaches for using natural resources, the tools and measures 
in solving environmental problems, including the application of local knowledge; 
environmental policy; and case studies on environmental issues. 

SSC 291 มนุษยกับสิ่งแวดลอม     3 (3-0-6) 
Humans and the Environment 

การศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ในแงของวิวัฒนาการของมนุษย การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย ระบบนิเวศน สภาวะแวดลอมและความสมดุลในธรรมชาติ 
ความสัมพันธของมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ํา พืชพรรณธรรมชาติ ปาไมและแรธาตุ 
วัฒนธรรมกับการใชทรัพยากร มนุษยกับสิ่งแวดลอมทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทย และการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยใหมีจริยธรรมสิ่งแวดลอม 

Study the relationship between humans and environment in the case of human 
development, an increase the population, environment and natural equilibrium. 
Relationship between human and natural resources, such as, soil, water, plants, forest 
and mineral. Cultures and uses of natural resources. Human and social environment. 
Thailand environmental problems and solutions. Human behavior development for 
environmental ethics. 

 

SSC 311 พุทธปรัชญา       3 (3-0-6) 
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Buddhist Philosophy 
ศึกษาความคิดพ้ืนฐานที่มีอยูกอนพุทธกาลในฐานะวัฒนธรรมเดิมในพระเวท กอนเขาสู

ความรูในดานพุทธปรัชญา ทฤษฎีความรู (Epistemology) ทฤษฎีคุณคา (Axiology) เนนพุทธ
จริยธรรมสัมพันธกับปจเจกบุคคลและสังคม  

Study about previous doctrine Pra Watt (พระเวท), and then, study Buddhist 
Philosophy, theory of Epistemology, theory of Axiology, emphasizes on of Ethics of 
relationship between individual and society. 

SSC 331 มนุษยสัมพันธ      3 (3-0-6) 
Human Relations 

การศึกษาพื้นฐานธรรมชาติและความตองการของมนุษย ในแงจิตวิทยาและสังคมวิทยา 
เพ่ือใหเขาใจถึงพฤติกรรม และทัศนคติของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม และในการประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเนนในเรื่องบุคลิกภาพและการแสดงออก ประมุขศิลป ความแตกตาง
ของบุคคลในการทํางานและการจูงใจ การฝกอบรมและการเลือกบุคลากร การบริหารความขัดแยง 
ความสัมพันธระหวาง นายจางกับลูกจาง และหลักการสรางมนุษยสัมพันธในเชิงปฏิบัติ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตในการอยูรวมกันในสังคม 

A study to furnish background for all psychology and sociology, to provide a 
better understanding of attitudes and human behavior in business and industry. Effects 
of training, individual differences on job performance. Training and selecting of 
supervisors. Employer and employee communication. 

SSC 333 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ      3 (3-0-6) 
Industrial and Organizational Psychology 

ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพ่ือนํามาประยุกตในการทํางานทั้งในระบบบุคคลระดับกลุม
และระบบองคการ เพ่ือใหสามารถทํางานในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ หัวขอที่ศึกษาไดแก 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ วิธีการวิจัยในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ การวิเคราะหงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน วิธีการประเมินเพื่อการคัดเลือก การ
คัดเลือกพนักงาน การฝกอบรม แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมที่สงเสริม
การทํางาน สุขภาพและความปลอดภัย กลุมและทีมงาน การสื่อสารในองคการ ความเปนผูนําและ
การพัฒนาองคการ 

A study of introduction to I/O psychology, research methods in I/O psychology, 
job analysis, performance appraisal, assessment methods for selection, selecting 
employees, training, motivational work, job satisfaction, productive employee behavior, 
employee health and safety, work groups and work teams, organization communication, 
leadership in organization and organization development. 

 

SSC 334 จิตวิทยาการปรบัตัว      3 (3-0-6) 
Psychology of Adjustment 
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การศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพ่ือนํามาใชในการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ไดแก บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ ความเครียด รางกายและสุขภาพ มโนทัศน
เก่ียวกับตนเอง การสรางสัมพันธภาพและความใกลชิด การแตงงานและการใชชีวิตรวมกัน 
เพศศึกษา การทํางานและการใชเวลาวาง การควบคุมตนเอง และการตัดสินใจ ความผิดปกติทาง
จิตใจและการบําบัดรักษา การดําเนินชีวิตในวัยผูใหญและวัยชรา การพลัดพรากและความตาย 

This is the study of basic concepts of psychology to apply for living in a 
changing society. It will include personality, motivation, emotions, stress, body and 
health, self-concept, creating relationships and intimacy, marriage and mutual self-
disclosure, sexuality, work and leisure, personal control and decision making, 
psychological disorders and therapy, adulthood and aging transition, and bereavement 
and death. 

SSC335 จิตวิทยาการจัดการ      3 (3-0-6) 
Managerial Psychology 

ศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคการ 
ซึ่งจะรวมถึงปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย เชน ทัศนคติ การ
สื่อสาร อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ รวมทั้งศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ 
ความขัดแยง การบริหารความขัดแยง พฤติกรรมผูนํา และความมีประสิทธิภาพขององคการ 

The study of the fundamental concepts of psychology and management of human 
behavior in an organization which will include psychological factors and their effect on 
human working behavior such as attitude, communication, social influences and 
motivation, moreover, it will include organization behavior modification, management 
of conflict, leadership and organizational effectiveness. 

SSC 336 ศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน       3 (3-0-6) 
The Art of Living with Others 

ศึกษาธรรมชาติ สัจธรรมและจริยธรรมแหงชีวิต การรูจักตนเอง การเขาใจผู อ่ืน การ
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และศิลปะการอยูรวมกับผูอ่ืน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

This course covers the study of human nature, morality, ethics, self-knowledge 
and understanding of others, the acceptance of individual’s differences, and the art of 
living with others. 

SSC 351 กฎหมายแรงงาน     3 (3-0-6) 
Labor Law 

ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานไทยในแงความเปนมาของกฎหมายแรงงาน สภาพทั่วไปของ
การจางงาน แรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของ 

A study of principles of Thai law, its development, general condition of 
employment, labor relations, labor welfare, social security law and other related labor 
laws. 
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SSC 371 การตลาดเบื้องตน     3 (3-0-6) 
Marketing 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของการตลาด โครงสรางของตลาดและการตลาด ประเภท
ของสินคาและบริการตาง ๆ หนาที่ของการตลาด สถาบันการตลาดและสภาวะตาง ๆ ของ
การตลาด พฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความตองการของผูบริโภค 

Basic concepts in marketing, market and market segmentation, classification of 
goods and services, marketing functions, institution and channels, market and the 
environments, the changing market, consumer’s buying behavior, and factors effecting 
consumer’s demand.  

SSC 372 การบริหารงานบุคคล      3 (3-0-6) 
Personnel Management 

ศึกษาแนวความคิดในการบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล บทบาทและ
หนาที่ของผูบริหาร และกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการวิเคราะหงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหาและเอกสรรบุคคล การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงาน
จนถึงการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน คาตอบแทน ความม่ันคง และความปลอดภัย
ของพนักงาน รวมทั้งระบบขอมูลการบริหารงานบุคคล 

The study of the concept of personnel management, the policy of personnel 
management, roles and functions of the manager and personnel manager and personnel 
management process from job analysis, personnel planning, recruiting and selection, 
training and development, performance appraisal at career development, compensation, 
maintenance of employee’s security and safety, including personnel information 
systems. 

SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง      3 (3-0-6) 
Management for Small and Medium Enterprises (SMEs) 

ศึกษาแนวคิดเร่ิมตนธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง ( SMEs) การพัฒนาวิสัยทัศน และกล
ยุทธในการสรางธุรกิจ SMEs การวางแผนธุรกิจสําหรับผูเริ่มตนธุรกิจใหม โดยเนนถึงรูปแบบตางๆ 
ของธุรกิจ กฎหมายธุรกิจและภาษีอากรที่เก่ียวของ ความสําคัญของการจัดทําและเสนอรายงานงบ
การเงินของธุรกิจ วิเคราะหสถานการณภายในและภายนอกธุรกิจเพ่ือปรับองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
รูจักสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ปรับขบวนการบริหารดานการเงิน ลูกหนี้ สินคาคงคลัง
และการตลาด ความรูที่ไดจากหลักสูตรนี้จะนําไปประยุกตในการวางแผนจัดทํารูปแบบจําลองของ
ธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง 

To study basic concepts of small and medium enterprises; developing visions 
and strategies in formulating SMEs; setting up plans for new entrepreneurs by focusing 
on different types of business, relevant business laws and taxation, the importance of 
presenting financial statements; analyzing factors effecting the business to achieve the 
effectiveness of the organization; knowing how to build a competitive advantage; 
adjusting the process of financial management, debtors, stocks and marketing. The 
knowledge gained from this course will be applied to plan a small and medium 
enterprises model. 
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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
INT101 ระบบสารสนเทศเบื้องตน  
           Fundamental of Information System 

2. จํานวนหนวยกิต   
3 หนวยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
อาจารยสยาม แยมแสงสังข  ประธานหลักสูตร 
ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง  อาจารยผูสอน 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1 

6. รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถาม)ี 
 ไมมี 

7. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถาม)ี 
 ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน    
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

9. วนัที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
14 กุมภาพันธ 2552 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐาน องคประกอบ ประโยชนการใชงานระบบ
สารสนเทศ ผลกระทบ การใชงานระบบสารสนเทศตอสังคม เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน 
2. วัตถปุระสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอยางอางอิง ใหสอดคลองกับแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมีความกาวหนาไปตามยุคสมัย 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
 

1. คําอธบิายรายวิชา  

หลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหนาที่ของผูเก่ียวของในระบบสารสนเทศ  
ประเภทขอมูล แหลงที่มาของสารสนเทศ ประโยชนของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความเก่ียวของของระบบ
สารสนเทศในการใชชีวิตประจําวัน และธุรกิจ องคประกอบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  เทคโนโลยีที่ใชในการ
จัดการระบบฐานความรู หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  จรรยาบรรณ จริยธรรมของ
ผูเกี่ยวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบุคคลและสังคม การปองกันอันตราย หรือภัย
จากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
2. จํานวนชัว่โมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ การฝกปฏบิตัิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา   
 

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย   

ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดวยตนเอง 6 
ชั่วโมงตอสัปดาห   

3. จํานวนชัว่โมงตอสปัดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

- อาจารยประจํารายวชิา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเวปไซดคณะ  
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห  (เฉพาะ
รายที่ตองการ) 
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หมวดท่ี 4 การพฒันาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวนบุคคล 
การไมเปดเผยขอมูล การไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟตแวร และไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซ่ือสัตยใน
การเขียนโปรแกรมอยางมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
- สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน  

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใช webboard การขายของผานอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถปุระสงคไม
สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การปองกันตนเอง  

- อภิปรายกลุม 
- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ 
- บทบาทสมมติ 

 
1.3 วิธีการประเมนิผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
- มีการอางอิงเอกสารท่ีไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
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2. ความรู  

2.1 ความรูทีต่องไดรับ  

  มีความรูในหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหนาที่ของผูเกี่ยวของใน
ระบบสารสนเทศ  ประเภทขอมูล แหลงที่มาของสารสนเทศ ประโยชนของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความ
เก่ียวของของระบบสารสนเทศในการใชชีวิตประจําวัน และธุรกิจ องคประกอบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการระบบฐานความรู หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ  จรรยาบรรณ 
จริยธรรมของผูเก่ียวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบุคคลและสังคม การปองกัน
อันตราย หรือภัยจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน  การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายให
คนควาหาบทความ ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุปและนําเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน 
Problem base learning และ Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

2.3 วิธีการประเมนิผล 

- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบทีเ่นนการวัดหลักการและทฤษฎี 
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 
- วิเคราะหกรณีศึกษา 

3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ทักษะทางปญญาท่ีตองพฒันา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

3.2 วิธีการสอน 

- การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพเิศษ และนําเสนอผลการศกึษา 
- อภิปรายกลุม 
- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใชในปจจบัุน 
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤต ิ
3.3 วิธีการประเมนิผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  

- พฒันาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
- พฒันาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
- พฒันาการเรยีนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา 
4.2 วิธีการสอน 

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การคนควาความกาวล้ําของเทคโนโลยี การนําตวัอยางการ

ใชเทคโนโลยใีนการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อานบทความที่เก่ียวของกับรายวิชา 
- การนําเสนอรายงาน 
4.3 วิธีการประเมนิผล 

- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด 
- รายงานที่นําเสนอ  พฤตกิรรมการทํางานเปนทีม 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

5. ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องพฒันา       

- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข 
- พัฒนาทักษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟง การแปล  การเขียน โดยการทํารายงาน และ

นําเสนอในชั้นเรียน 
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต  
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดง

ความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ เชน Weblock การสื่อสารการทํางานในกลุมผานหองสนทนา Chat 
Room  

- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน       

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน 
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
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5.3 วิธีการประเมนิผล 

- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยส่ือเทคโนโลยี 
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 
 

 

1. แผนการสอน 
 

 
สัปดาห

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 
 

บทท่ี 1 ระบบสารสนเทศในองคกร 
- ความหมายและองคประกอบ

ระบบสารสนเทศ 
- ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- จริยธรรมและปจจัยทางสังคม 

(การดักจับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส) 

- การใชระบบสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3 บรรยาย  ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุมจาก
กรณีศึกษา 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

2 
 

บทท่ี 2 ฮารดแวรและซอฟตแวร 
- องคประกอบของฮารดแวร 
- ปจจัยทางจริยธรรม (การสํารอง

ขอมูล การโจรกรรมขอมูล) 
- ภาพรวมของซอฟตแวรระบบ 
- ซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ

เคล่ือนที่ 
- ซอฟตแวรประยุกต 
- ภาษาโปรแกรม 
- แนวโนมการใชซอฟตแวร 
- กรณีศึกษา จุดส่ังซ้ือของ 

staples unwires 

3 บรรยาย  ศึกษาจาก
อุปกรณฮารดแวร สาธิต
การใชซอฟตแวร 
ยกตัวอยางการใชงาน
ซอฟตแวรประยุกต 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

3 
 

บทท่ี 3 ขอมูลและสารสนเทศ 
- การจัดการขอมูล 
- ระบบฐานขอมูล 
- ฐานขอมูลประยุกต 
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ

ปกปองขอมูลผูใชของรัฐบาล) 
- กรณีศึกษาฐานขอมูลดานชีว 

สารสนเทศ 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

4 
 

ทดสอบยอย และบรรยาย บทที่ 4 
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 
และเอ็กทราเน็ต 
- ภาพรวมของการสื่อสาร

โทรคมนาคม 
- การประมวลผลผานเครือขาย

และการกระจาย 
- ภาระหนาที่ และการใชงาน

อินเทอรเน็ต 
- งานประยุกตบนเว็ปและ

อินเทอรเน็ต 
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ

ทองเว็ปใน anonymity 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางการใชงาน
ประยุกตบนอินเทอรเน็ต 
ศึกษาจากปญหาโครงงาน 
Problem base learning 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

5 
 

บทท่ี 4 อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต 
และเอ็กทราเน็ต ตอ 
- ภาระหนาที่ และการใชงาน

อินเทอรเน็ต 
- งานประยุกตบนเว็ปและ

อินเทอรเน็ต 
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ

ทองเว็ปใน anonymity 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางการใช
งานประยุกตบน
อินเทอรเน็ต ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem 
base learning 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

6 
 

บทท่ี 5 ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
- การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
- การพาณิชยผานอุปกรณ

เคล่ือนที่ 
- ปจจัยดานจริธรรม (การใช

โทรศัพทเคลื่อนที่) 
- งานประยุกตเพ่ือการพาณิชย 
- โครงสรางพ้ืนฐานสําหรับการทํา

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางการซ้ือ
ขายสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ต ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem 
base learning 
 

 

7 
 

บทท่ี 5 ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  (ตอ) 
- ระบบสารสนเทศองคกร 
- กิจกรรมการประมวลผล 
- การควบคุมและจัดการ 
- การวางแผนบริหารทรัพยากร

องคกร 
- การจัดการหวงโซอุปทาน 
- การบริหารลูกคาสัมพันธ 
- กรณีศึกษา (การใหบริการเพลง

ผานมือถือ) 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศองคกร  ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem 
base learning 
 

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล 

8 สอบกลางภาค  
 

3   

9 
 

บทท่ี 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
- การแกปญหาและการตัดสินใจ 
- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
- ปจจัยทางจริยธรรม (ความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ) 
- ภาระหนาที่ในงานบริหารองคกร 

 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศเพื่อการบริหาร  
เพ่ือการตัดสินใจ ศึกษา
จากปญหาโครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

10 
 

บทท่ี 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
(ตอ) 
- ภาพรวม และองคประกอบของ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุม 
- ระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูง 

 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศเพื่อการบริหาร  
เพ่ือการตัดสินใจ ศึกษา
จากปญหาโครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 

11 
 

บทท่ี 7 ระบบสารสนเทศการจัดการ
ความรู และระบบสารสนเทศเฉพาะ
ดาน 
- ระบบจัดการฐานความรู 
- ภาพรวมของปญญาประดิษฐ 
- ปจจัยดานจริยธรรม(ระบบ 

eHarmony) 
- ระบบผูเชี่ยวชาญ 
- ระบบเสมือนจริง 
- กรณีศึกษา ตนแบบการจําลอง

การขับรถของ BMW 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย ตัวอยางระบบ
ปญญาประดิษฐ ระบบ
เสมือน ศึกษาจากปญหา
โครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 

12 
 

ทดสอยยอย และบรรยาย บทที่ 8 
การพัฒนาระบบ ระบบจัดการ
ฐานความรู 
- ภาพรวมของการพัฒนาระบบ 
- วงจรการพัฒนาระบบ 
- การวิเคราะหความตองการ 
- การวิเคราะหระบบ 
- การออกแบบระบบ 

 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย การวิเคราะห
ระบบจากสถานการณจริง
จากปญหาโครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 

13 
 

บทท่ี 8 ตอ การพัฒนาระบบ ระบบ
จัดการฐานความรู 
- การสรางและติดต้ังระบบ 
- การปฎิบัติงานและบํารุงรักษา 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย การวิเคราะห
ระบบจากสถานการณจริง
จากปญหาโครงงาน  

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน  สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

- การทบทวนระบบ 
- ปจจัยดานจริยธรรม (การพัฒนา

ระบบอยางเร็วของ 
sanfrancisco’s bay) 
 

 

14 
 

บทท่ี 9 ระบบสารสนเทศในธุรกิจและ
สังคม  
- ความสูญเสียจากการใชงาน

คอมพิวเตอร 
- การปกปองความเสียหายที่

เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร 
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร 

 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย จากคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
ในปจจุบัน หรือจากปญหา
โครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 

15 
 

บทท่ี 9 ระบบสารสนเทศในธุรกิจและ
สังคม ตอ 
- คอมพิวเตอร เคร่ืองมือในการกอ

อาชญากรรม 
- ไวรัส 
- การปองกันอาชญากรรม

คอมพิวเตอร 
- สิทธิความเปนสวนตัว 
- สภาพแวดลอมในการทํางาน 
- ปจจัยดานจริยธรรม(ความ

เชื่อถือของ Lexis Nexis ) 
 

3 บรรยาย  ศึกษากรณีศึกษา 
อภิปราย จากคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
ในปจจุบัน หรือจากปญหา
โครงงาน  
 

อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขย่ิง 

16 สอบปลายภาค 
 

3   
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม
ที่  
 

ผลการ
เรียนรู*  

 

วิธีการประเมนิ  
 
 

สัปดาหท่ี
ประเมนิ  

สัดสวนของการ
ประเมนิผล 

 

1 

1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 
2.4-2.6, 

3.2 

ทดสอบยอยครั้งที่ 1 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอยครั้งที่ 2 
สอบปลายภาค 
 

4 
8 
12 
16 
 

10% 
25% 
10% 
25% 

 

2 

1.1, 1.6, 
1.7, 2.1, 
2.4-2.6, 
3.2, 4.1-

4.6,5.3-5.4 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนาํเสนอ
รายงาน 
การทํางานกลุมและผลงาน 
การอานและสรปุบทความ 
การสงงานตามทีม่อบหมาย  
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

20% 

3 
1.1-1.7, 

3.1 

การเขาช้ันเรยีน 
การมีสวนรวม อภปิราย เสนอความ
คิดเหน็ในชัน้เรียน 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและตําราหลัก 
Ralph Stair, George Reynolds (200x). Fundamental of Information System, Thomson Course 

Technology 
2. เอกสารและขอมูลสาํคญั 

ไมมี 
3. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 

เว็บไซด ท่ีเก่ียวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คําอธิบายศัพท  
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หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ

ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้ 
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังน้ี 

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 

3. การปรับปรุงการสอน  
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 

และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา

ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ 
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ตัวอยางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

1 รหัสและชือ่รายวชิา 
INT 399 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
 

2 จํานวนหนวยกิตหรือจาํนวนชั่วโมง  
6 หนวยกิต (ประมาณ 600 ชั่วโมง) หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห 

3 หลักสตูรและประเภทรายวิชา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิชาเลอืก 
 

4 อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
อ.สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร และอาจารยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5 ภาคการศกึษา / ช้ันปทีกํ่าหนดใหมกีารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที ่4 ภาคการศึกษาท่ี 1 ขึ้นไป และตองเรียนวชิาบังคับครบตามท่ีกําหนด 

 

6 วันที่จัดทาํหรือปรับปรงุรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามคร้ังลาสุด 
13 กุมภาพันธ 2553 

 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 

1 จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
จุดมุงหมายของวิชาประสบการณภาคสนาม เปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตอไปนี้ 

-  การเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลทางปฏิบัต ิ 
-  เขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวธิีการนาํความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน 
-  การพัฒนาระบบสารสนเทศจากสภาพแวดลอมจริง 
- การวางแผนการพฒันาระบบสารสนเทศอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ 
-  การใชเครือ่งมือ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมจริง 
-  เขาใจชีวติการทํางานและวฒันธรรมองคกร เรียนรูการปรับตวัใหเขากับผูอื่น และสามารถทํางานรวมกัน
ได 
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2 วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
เพือ่ใหเปนวิชาท่ีนักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาท้ังหมด ประยุกตใชกับการปฏิบัติงานจริงใน

สถานประกอบการ จะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอมและปรบัตวัให
สามารถทํางานไดจริงเม่ือสําเร็จการศึกษา ภายใตการดูแลของพนักงานพี้เลีย้งจากสถานประกอบการและอาจารยที่
ปรึกษา 

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู 

1 คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพฒันา 

(1) ตระหนักในคณุคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุริต 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทมีและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม  
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพวิเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชพี 

นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพฒันา เพิ่มเติมดังน้ี 
- ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับขององคกร 
- เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององคกร  
- มีความขยันหม่ันเพียร อดทน เอื้อเฟอตอสมาชิกในการทํางาน 

 

1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรียนรู 
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ท่ีพึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน 
- กําหนดตารางเวลาฝกงาน บันทึกเวลาฝกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน 
- มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ 
เชนเดียวกับพนักงานขององคกร 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
1.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 

- นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ระหวางฝกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกครั้ง 

- ประเมินความซ่ือสัตยจากการพูดคุย สัมภาษณเพื่อนรวมงาน หัวหนางาน และผูเก่ียวของ พรอมมี
รายงานผลการฝกงานประกอบ 
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2 ความรู 

2.1 อธิบายถงึความรูท่ีจะไดรับ / ผลการเรยีนรูดานความรู 

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสาํคัญในเน้ือหาท่ีศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพวิเตอร รวมทัง้ประยุกตความรู ทักษะ และ

การใชเครือ่งมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและววิฒันาการคอมพวิเตอร 
(5) รู เขาใจและสนใจพฒันาความรู ความชํานาญทางคอมพวิเตอรอยางตอเนือ่ง 
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหมๆ 
(7) มีประสบการณในการพฒันาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรท่ีใชงานไดจริง  
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากบัความรูในศาสตรอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังน้ี 
- มีความรูดานการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใชงานเชิงธุรกิจ เพื่อการบริหาร เพื่อการ
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกร 

- เขาใจและเลือกใชเครื่องมือในการทํางานอยางถูกตอง เหมาะสม และคํานึงถึงการใชทรัพยากรของ
หนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

- เขาใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ีสอดคลองกับระดับคุณภาพขององคกร 
- เขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง 

2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรยีน 

- สถานประกอบการที่ฝกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ตามหนาท่ี บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการทํางานไดดวยตนเอง 

- ใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรที่มีในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของพนักงานพี่
เลี้ยง 

- จัดประชุม แบงงาน ติดตามงาน เปนระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม 
2.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 

- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูเกี่ยวของ เชน ผูใชงานระบบสารสนเทศ พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย
นิเทศ 

- ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น การเขากันไดของโปรแกรม  
- ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณของงานที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนด
แบบฟอรมบันทึกการสงงาน 
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3 ทักษะทางปญญา 
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพฒันา / ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) คิดอยางมีวจิารณญาณและอยางเปนระบบ 
(2) สามารถสืบคน ตคีวาม และประเมินสารสนเทศ เพือ่ใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(4) สามารถประยกุตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพวิเตอรไดอยางเหมาะสม 
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังน้ี 

- มีทักษะในการวิเคราะหความตองการของผูใช ในการใชงานระบบสารสนเทศ 
- มีทักษะการเลือก และใชเครื่องมือ อุปกรณการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาเปนพื้นฐานในการทํางานจริง 
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตเพื่อแกไขปญหา 

3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีใชในพฒันาผลการเรียนรู 

- การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ 
- จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ 
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยท่ีปรึกษา และนักศึกษาฝกงาน  
- มอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการออกแบบโปรแกรม 
- จัดทํารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนําเสนอ 
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ซอฟตแวรท่ีมีอยูในหนวยงาน 
- ทดสอบโปรแกรมท่ีพัฒนา  
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลีย้ง อาจารยท่ีปรึกษา และนักศกึษาฝกงาน สมํ่าเสมอและตอเน่ือง 

3.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 

- ประเมินผลจากผลงานท่ีไดรับมอบหมาย ตามหัวขอท่ีกําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่เก่ียวของและควร
นํามาเปนพื้นฐานในการทํางาน 

4. ทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 คําอธบิายเกี่ยวกบัทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความสามารถในการรบัภาระความ

รับผิดชอบทีค่วรมีการพฒันา 
(1) สามารถใหความชวยเหลอืและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาท

ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(4) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตวัและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม 
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นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังน้ี 
- มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่องเรียนรูภาวะทาง
อารมณของตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น เรียนรูเทคนิคการขอความชวยเหลือ หรือขอขอมูลเพื่อ
นํามาประกอบการทํางาน 

- สามารถวางตัวในตําแหนงงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม กลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของ
งานและภาระหนาที่ 

- พัฒนาตนเองจากการเรียนรูดวยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนรวมงาน 
- สรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเก้ือกูลกันในหนวยงาน 

4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพฒันาผลการเรียนรู 

- สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อใหเกิดความรูรัก สามัคคี พรอมทํางานเปนทีม 
- มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน 
- มอบหมายงานที่ตองไปพูดคุย สัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 

4.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 

- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือผูเก่ียวของ 
- ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ 
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน หรือ
ผูเก่ียวของ 

5 ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 คําอธบิายเกี่ยวกบัทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศทีค่วรมี
การพฒันา 

(1) มีทักษะในการใชเครือ่งมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจบุันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพวิเตอร 
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรอืการแสดงสถิติประยุกตตอ

ปญหาที่เก่ียวของอยางสรางสรรค 
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง

เหมาะสม  
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสือ่สารอยางเหมาะสม 
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้ 

- สามารถใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร เทคนิคการคํานวณ เพื่อแกปญหาโจทยที่ไดรับมอบหมาย อยาง
เหมาะสม  

- สามารถใชเทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ในการส่ือสารเพื่อสนับสนุนการทํางาน เชน การ
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โตตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-สงงาน  
- สามารถใชเทคโนโลยี หรือ อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน 
- สามารถส่ือสารโดยใชภาษาที่เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 

5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพฒันาผลการเรียนรู 

- มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพื่อนําเสนอขอมูล 
- มอบหมายงานที่ตองมีการส่ือสารโดยใชภาษาท้ังไทยและตางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการประสาน
การทํางาน 

- มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน 
5.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 

- ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ือ 
- ประเมินจากเอกสารท่ีเขียน เชน E-Mail ท่ีใชสื่อสารเพื่อการทํางาน 
- ประเมินจากผลการแกปญหาวา โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม 

หมวดท่ี 4 ลกัษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
การศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน บริษัทรับ

พัฒนาซอฟตแวร พัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัทที่ใหคําแนะนําในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับ
ลักษณะงานขององคกร เพื่อนําความรูทางทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศมาบูรณาการ และ
ประยุกตเพื่อแกปญหาทางธุรกิจ ในสภาวะแวดลอมจริงขององคกร 

2. กิจกรรมของนักศึกษา 
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงท่ีระบุตามหลักสูตร 

และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมีการเตรียมตัวกอนการ
ทํางานดังน้ี 

• เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถาน
ประกอบการ 

• เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานประกอบการที่ฝกงาน 

• นําความรูทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นท่ีเก่ียวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกต
เพื่อการทํางาน 

• การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เคร่ืองมือที่มีอยูในสถานประกอบการ 
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3. รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาไดรับมอบหมาย 

 รายงานหรอืงานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 

แผนการแกไขโจทยปญหา สัปดาหที่ 2 ของการฝกงาน 

ผลการวิเคราะหปญหา ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 

ผลการออกแบบ และพฒันาระบบเพือ่แกไขปญหา ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 

ผลประเมินการใชงานระบบ ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 

รายงานการฝกงาน หลังการส้ินสุดการฝกงาน 1 สัปดาห 

4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
- จัดประชุมผูเก่ียวของในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนามและท่ี
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณ
ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม 

- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต 

- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
ฝกประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป 

- สนับสนุนใหนําโจทยท่ีพบในการฝกประสบการณภาคสนามมาเปนกรณีศึกษา หรือโจทยในการทํา
โครงงานระบบสารสนเทศตอไป 

5. หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยที่ปรึกษา 
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน 
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ของหนวยงาน ท่ีสามารถนํามาใชเพื่อการฝกประสบการณ
ภาคสนาม 

- แนะนําบุคคลที่เก่ียวของ หรือท่ีตองทํางานรวมกัน 
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผลตอ
อาจารยท่ีปรึกษา 

- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา 
6. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ 

- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับพนักงานพี่เลี้ยง 
- สังเกตการณการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ 
- แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีทักษะการทํางานในองคกร 
- ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนามเปนระยะ 
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกประสบการณภาคสนาม พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณ
ภาคสนาม 

- จัดชองทางและเจาหนาท่ีประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ เชน หมายเลข
โทรศัพท และไปรษณียอิเล็ทรอนิกส  

- จัดอาจารยท่ีปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อให
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา 

8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณภาคสนาม /สถาน
ประกอบการ  

- ระบบคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย  
- สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได ตามความจําเปน 
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือท่ีใชประกอบการทํางาน 
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง 
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา 

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกําหนดสถานที่ฝก 
อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝก

ประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี ้
- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย 
- มีความปลอดภัยของสถานท่ีตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี 
- มีอุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่ถูกกฎหมาย พรอมในการฝกประสบการณภาคสนามเพื่อแกปญหา
ตามโจทย 

- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม 
- มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม 

การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณภาคสนามอยางนอย 4 เดือน จัดนักศึกษาลงฝก
ประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง แต
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา 
2. การเตรียมนักศึกษา 

จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม มอบคูมือการฝกประสบการณภาคสนาม กอนการฝก
ประสบการณภาคสนามอยางนอย 1 สัปดาห ช้ีแจงวัตถุประสงค สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม 
วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม 
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3. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 
อาจารยท่ีปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขอชื่อ ตําแหนงของ

พนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค 
สิ่งท่ีคาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน อุปกรณ เทคโนโลยี 
ซอฟตแวรท่ีจะนํามาใชในการฝกประสบการณภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเคร่ืองมือ ชอง
ทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
4. การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยงในสถานที่ฝก 

จัดประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพ่ือชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งท่ี
คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสารคูมือ
การดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตออาจารยนิเทศ 
5. การจัดการความเสี่ยง 

อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดตอนักศึกษา และกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถานประกอบการ เชน 

- ความเส่ียงจากสถานท่ีตั้ง สภาพแวดลอมในการทํางาน การเดินทาง ปองกันโดยคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเส่ียงนอยที่สุด 

- ความเส่ียงจากอุบัติภัยจากการทํางาน จากการใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ปองกันโดย จัด
ปฐมนิเทศ แนะนําการใชอุปกรณ การปองกันไวรัส อันกอใหเกิดความเสียหายตอขอมูลสถาน
ประกอบการ เนนจริยธรรมการไมเปดเผยขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกําหนดให
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอยางเครงครัด 

หมวดท่ี 6 การประเมนินกัศึกษา 

1. หลักเกณฑการประเมนิ 
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการประเมินผล

การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก 
2 หมายถึง ตองปรับปรุง 
3 หมายถึง พอใช 
4 หมายถึง ดี 
5 หมายถึง ดีมาก 

นักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณภาคสนาม 
2. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของนักศึกษา 

- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยท่ีปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม โดยใชเกณฑใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของโครงการสหกิจศึกษา 

- อาจารยท่ีปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอคณะฯ 
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3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ลี้ยงตอการประเมนินักศึกษา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหวางฝกประสบการณภาคสนาม และเม่ือเสร็จส้ินการฝก

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร 
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมนินักศึกษา 

ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกฯของพี่เลี้ยง 
5. การสรปุผลการประเมนิทีแ่ตกตาง 

ประธานหลักสูตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่อทําความเขาใจในการประเมิน หากเกิดความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเก่ียวของ เพื่อพิจารณาหาขอสรุป 
 

หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

1. กระบวนการประเมนิการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกีย่วของตอไปนี ้
1.1 นักศึกษา 

จัดใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนาม 
1.2 พนักงานพีเ่ลี้ยงหรือผูประกอบการ 

พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานท่ีมอบหมาย และผลการฝกฯในแบบฟอรม และสุมถามดวยวาจา 
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการใหคําปรึกษา ผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังใหคําปรึกษา ใน
แบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาไปใชในการแกปญหา
ของนักศึกษา 

1.4 อ่ืน ๆ เชน บัณฑิตจบใหม 
ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตท่ีตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก

ผูประกอบการและบัณฑิต 
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

- อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนกัศึกษา 
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่อง รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชาเพ่ือทราบ 

- ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษา
ถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
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ตัวอยางการรายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวชิา 
INT101 ระบบสารสนเทศเบื้องตน  
           Fundamental of Information System 

2. รายวชิาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี) 
ไมมี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 
กลุมที่ 1 ผศ.สุเมธ อังคะศริิกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง 

4. ภาคการศกึษา/ปการศกึษาที่เปดสอนรายวชิา 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตร ีชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1/2553 

5.  สถานทีเ่รียน  
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ  

หมวดท่ี 2 การจัดการเรยีนการสอนที่เปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

1.  รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 
หัวขอ 

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน 

จํานวน
ชั่วโมงท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมคีวามแตกตาง

เกิน 25% 

ระบบสารสนเทศในองคกร 3 3  

ฮารดแวรและซอฟตแวร 3 2 เน้ือหางาย เขาใจไมยาก เปนส่ิงที่
นักศึกษาไดพบเห็นหรือมีประสบการณ
ในการพบเจอมา ทําใหบรรยายไดเร็ว 

ขอมูลและสารสนเทศ 3 2 เปนเนื้อหาทีใ่กลตวันักศึกษา ไดเคยใช 
และสัมผัสจากหลายทางทาํใหเขาใจงาย 
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หัวขอ 

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการสอน 

จํานวน
ชั่วโมงท่ีได
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมคีวามแตกตาง

เกิน 25% 

อินเทอรเน็ต อินทราเนต็ 
และเอ็กทราเน็ต 

6 6  

ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

6 6  

ระบบสนบัสนนุการตัดสินใจ 6 6  

ระบบสารสนเทศการจัดการความรู 
และระบบสารสนเทศเฉพาะดาน 

3 3  

การพฒันาระบบ ระบบจัดการ
ฐานความรู 

3 3  

ระบบสารสนเทศในธุรกิจและสังคม 6 6  

2.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลมุตามแผน 

หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตาม
แผน  (ถามี) 

นัยสาํคญัของหวัขอที่สอนไม
ครอบคลมุตามแผน 

แนวทางชดเชย 

ฮารดแวรและซอฟตแวร หัวขอ
ยอย กรณีศึกษา จุดส่ังซื้อของ 
staples unwires 

ทําใหไดเนื้อหาไมครบถวน และ
ขาดกรณีศึกษาที่มีประโยชนที่จะ
เสริมทักษะในการคิดวิเคราะห 

- ใหนักศึกษา  คนคว าหาอุปกรณ 
ฮารดแวรที่ล้ําสมัย จะมีการใชใน
อนาคต 

- ใหนักศึกษาไปศึกษากรณีศึกษาดวย
ตนเอง แลวนํามาอภิปรายในการ
เรียนครั้งถัดไป 

ขอมูลและสารสนเทศ หวัขอยอย 
กรณีศึกษา ฐานขอมูลดานชีวสา
รสนเทศ 

ทําใหนักศึกษา ไมไดเรียนรูถึง
แหลงขอมูลและสารสนเทศท่ี
ครบถวน 

ขาดการแนะนําฐานขอมูลที่จะคนควา 
สอดแทรกหัวขอท่ีขาดหาย ในการสอน 
ครั้งถัดไป 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา ม ี ไมม ี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

คุณธรรม จริยธรรม - บร รย ายพร อ มยกตั ว อ ย า ง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวของกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การ
ใช web board การขายของผาน
อินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงค
ไมสุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การ
ปองกันตนเอง  

- อภิปรายกลุม 
- กําหนดใหนกัศึกษาหาตวัอยางที่
เก่ียวของ 

- บทบาทสมมต ิ

/  การติดตามประเมินผลรายบุคคล
ทําไดยาก  การอภิปรายกลุม มัก
ไมไดความคิดเห็น เน่ืองจาก นศ 
ไมเตรียมมา 

ความรู 
 
 

- บรรยาย อภิปราย การทํางาน
กลุม การนําเสนอรายงาน  การ
วิ เ ค ร า ะ ห ก ร ณี ศึ ก ษ า  แ ล ะ
มอบหมายใหคนควาหาบทความ 
ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุป
และนําเสนอ การศึกษาโดยใช
ปญหา และโครงงาน Problem 
base learning Student Center 
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

/   

ทักษะทางปญญา - อภิปรายกลุม 
- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ใน
ปจจุบัน 

- การสะทอนแนวคิดจากการ
ประพฤติ 

  กรณีศึกษาไม เนนทักษะทาง
ปญญาท่ีชัดเจน  ทําใหประเมินผล
ไดยาก 
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ประสิทธิผล ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา ม ี ไมม ี

ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)  
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 

ทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห
กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานรายกลุม และ
รายบุคคล เชน การคนควาความ
กาวล้ําของเทคโนโลยี การนํา
ตัวอยางการใชเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อาน
บทความที่เก่ียวของกับรายวิชา 

- การนําเสนอรายงาน 

/  หากจํานวนนักศึกษาในกลุมมาก
ไป อาจเกิดการไมกระจายการ
ทํางาน ทําใหมีความเหลื่อมล้ําใน
การทํางาน และสรางความไม
พอใจกับนักศึกษาในกลุม อาจทํา
ใหเกิดความสัมพันธท่ีไมดีนัก 

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มอบหมายงานใหศึกษาคนควา
ดวยตนเอง จาก website สื่อการ
สอน e-learning และทํารายงาน 
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมี
สถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูล
ท่ีนาเชื่อถือ 

- นํ า เสนอโดย ใช รู ปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

/  การใชภาษาอังกฤษในการส่ือสาร 
ยังไมถูกตอง อาจตองใหอาจารย
ทางภาษาตรวจสอบ หรือจัดอบรม
เพิ่มเติมเวลาไมเพียงพอในการ
นําเสนอ 

4. ขอเสนอการดาํเนนิการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
คณะฯ อาจตองมีการลงทนุในการซ้ืออปุกรณ ฮารดแวร ตวัอยาง เพือ่ใหนักศึกษาไดศึกษา ทดลองใชอยาง

ใกลชิด จะทําใหเขาใจการทํางานจริงของอุปกรณมากขึ้น ควรจัดหา วิดิโอ สาธติวธิีการทํางานของซอฟตแวร
เพือ่ใหนักศึกษาเกิดแนวคดิในการประยุกตใชงาน 
 

หมวดที่ 3  สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 

1 จํานวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน                                40      คน 
2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา       40      คน 

(จํานวนนักศกึษาที่สอบผานในรายวิชานี)้      
3  จํานวนนักศกึษาที่ถอน  (W)                                           0      คน 
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A 5 12.5 
B+ 6 15 
B 6 15 
C+ 10 25 
C 10 25 

 D+ 3 7.5 
D 0 0 
F 0 0 

ไมสมบูรณ (I)   
ผาน (P,S)   

ตก (U)   

ถอน (W)   
 
5. ปจจัยทีทํ่าใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี) 

ไมมี 
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

6.1 ความคลาดเคล่ือนดานกาํหนดเวลาการประเมนิ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย
กวาที่กําหนดไว 

- เนื่องจากมีการนําเสนอ และอภิปรายกลุม ที่อาจควบคุม
เวลาไดยาก 

- เนื่องจากมีการหยุดการเ รียนฉุกเฉิน เกินกวาท่ีคาดไว 
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมนิผลการเรียนรู   

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตพุฤตกรรมของ
นักศึกษาเกีย่วกับจริยธรรมวิชาชพี ไมสามารถ
กระทําไดทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ
นักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมกรรมการพจิารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอใหปรับคะแนนรายงานกลุมใหนอยลง 
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หมวดท่ี 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนนิการ 
1. ประเด็นดานทรพัยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรพัยากรประกอบการ
เรียนการสอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

ขาดอุปกรณ เคร่ืองมือที่ทันสมัย ตามเอกสาร ใหได
สัมผัส หรือทดลอง 

ทําใหนักศึกษาอาจไมเขาใจถองแท เน่ืองจากไดเห็นไดแต
จากภาพ หรือขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

 

2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) 
 

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศกึษา 

ยากในการจัดนักศึกษาไปดูงาน ณ สถานท่ีที่มี
อุปกรณหรือซอฟตแวร เนื่องจากเวลาและคาใชจาย 

ทําใหนักศึกษาไมไดเห็นหรือทดลองใชงานซอฟตแวรจริง 

 
หมวดที่ 5 การประเมนิรายวิชา 

1. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

1.1 ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
เวลาในการนําเสนองานมีไมเพียงพอ จึงทําใหไมสามารถควบคุมเวลาการสอนใหอยูในเวลาท่ีกําหนดได 

1.2 ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 
อาจารยผูสอนเห็นวา ควรเพิ่มชัว่โมงการนําเสนอรายงานกลุมและรายบุคคลมากขึน้ 

2.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวิธีอ่ืน  

2.1 ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิโดยวิธีอ่ืน 
ขอวพิากษที่สาํคัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบวา การสอนที่มีการคนควาจากอินเทอรเน็ตนีดี้แลว ทํา

ใหไดรับความรูนอกหองเรียนและกาวทันเทคโนโลย ี
2.2 ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 2.1 
อาจารยผูสอนเห็นวา ยังคงใหมีการหาขอมูลที่ทันสมัยอยูเสมอ และใหมีการเสนอความคิดเห็นในหองเรียน 

หรือเชิญผูเชีย่วชาญดานอปุกรณมาสาธิตวธิีการใชงานอุปกรณที่เก่ียวของในวิชามากขึ้น 
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หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงาน/รายวิชาคร้ังที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศกึษา/      
ปการศึกษาท่ีผานมา 

ผลการดําเนนิการ 
 

แบบฝกหัดมีนอย ตองการเห็นตัวอยางจริง เพิ่มแบบฝกหัด นําอุปกรณ หรือซอฟตแวรจริง มาให
นักศึกษาไดทดลอง 

2. การดําเนนิการอ่ืนๆ ในการปรบัปรุงรายวชิา 
ปรับวธิีการสอน  เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความตั้งใจ

เรียน เชิญวทิยากรภายนอกมานําเสนอ 

3. ขอเสนอแผนการปรบัปรุงสาํหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เชิญอาจารยพิเศษมาใหความรูใหมๆ ดาน
เทคโนโลยี 

สัปดาหท่ี 3 ระหวางการสอน
หัวขอ ฮารดแวร และซอฟตแวร 

อาจารยผูสอน ติดตอ เลขา
หลักสูตร ประสานงาน 

ปรับรายงานใหเหมาะสมกับชวงเวลา กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห อาจารยผูสอน 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษานอกสถานท่ี เชน บริษัท สถานประกอบการที่มีการใชงานระบบสารสนเทศ หรือ

มีอุปกรณ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในสภาพแวดลอมการใชงานจริง 
 
 
 
ลงช่ือ:              ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ  จึงเจริญสุขยิ่ง 
                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                           วันท่ี 30 เดือน ตลุาคม พ.ศ. .2553 
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ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม   

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.รหัสและชือ่รายวิชา  
INT 399 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 

2. หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

3. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
อ.สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร และอาจารยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศกึษาที ่2555  
 

 
หมวดที่  2 การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 

1. การเตรียมนักศึกษา (ถามี) ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต 

- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกงาน พรอม
แจกคูมือการฝกงาน 

- จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุ
ดวน กรณีตองการความชวยเหลือ  เชน เบอร
โทรศัพท เบอร E-Mail  

- จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใช
เค ร่ืองมือ  อุปกรณ  หรือเทคนิคพิ เศษ  เพื่อ ให
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา 

- จัดปฐมนิเทศการฝกงาน มอบคูมือการฝกงาน กอน
การฝกงานอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค 
สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกงาน วิธีการประเมินผล 
ชองทางการติดตอประสานงาน  จัดฝกอบรม
บุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกงาน 

- การจัดปฐมนิเทศ ควรมีการนํานักศึกษารุนพื่ที่
ผานประสบการณภาคสนาม มาใหคําแนะนําใน
การเตรียมตัวแกนักศึกษารุนนอง 

- การจัดเจาหนาที่ประสานงาน หนวยงาน เบอร
โทรศัพทอยางถาวร เพื่อความสะดวกในการ
ประสานงานรุนตอๆ ไป 

- จัดทําทะเบียนรายชื่อ ความเช่ียวชาญในแตละ
สาขาของอาจารยที่ปรึกษาดานเทคนิค และอาจ
เปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพิ่มขึ้น 
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2. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต          

อาจารยที่ปรึกษาฝกงาน ประสานงานกับสถาน
ประกอบการเพือ่ขอช่ือ ตําแหนงของพนักงานพี่
เลี้ยง  

หลังจากไดชือ่ และซอฟตแวรทีต่องใช ในการฝกงาน 
ตองมีการติดตอสถานประกอบการ ขอผูเชี่ยวชาญมา
อบรมนักศึกษา กอนการฝกงานจริง อาจตองมีการ
ทดสอบความสามารถนักศกึษา กอนเพือ่การวางแผน
กําหนดกิจกรรมความยาก งายของงานทีเ่หมาะสม 

3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง(Field supervisors)
จากสถานประกอบการ(ถามี) 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต         

ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกงาน
เพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จาก
การฝกงาน ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน 
อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่จะนํามาใชในการ
ฝกงาน แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเคร่ืองมือ 
ชองทางการติดตอกรณีเหตุดวน  มอบเอกสารคูมือ
การดูแล และประเมินผลการฝกงาน 

ควรมีการกําหนดลักษณะโครงงานที่ชัดเจน และเปน
ประโยชนของทั้ง 2 ฝาย ทั้งผูประกอบการและ
นักศึกษาทีส่ามารถนํามาใชเปนหัวขอในการทํา
โครงงานในชั้นปสุดทายได 

4. การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 

การเปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต         

4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานที่
มอบหมาย 

 

มีการเปลี่ยนแปลงหัวขอกิจกรรมเล็กนอย 
เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาและ
เวลาในการฝกประสบการณ 

อาจตองมีการทดสอบความสามารถนักศึกษา 
กอนเพื่อการวางแผนกําหนดกิจกรรมความยาก งาย
ของงานที่เหมาะสม 

4.2 การเปลี่ยนแปลงส่ิงอํานวยความสะดวกและ
การสนับสนุนนักศึกษา 

 

มีการเปลี่ยนแปลง การขึ้นรถรับสงที่บริษัทมีให 
เน่ืองจากนักศึกษาไมสะดวก นักศึกษาจึงเดินทางไป
เอง โดยบริษัทมีเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเพิ่มเติมให   

ไ ม มี ข อ เ ส นอ แน ะ  ทั้ ง นี้ ขึ้ น อ ยู กั บ ส ถ าน
ประกอบการแต ล ะแห ง  ที่ นั กศึ กษาจะไปฝ ก
ประสบการณ 

4.3 การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถามี)  

มีการเพิ่ม ลดรายชื่อสถานประกอบการอยูเสมอ ควรติดตอสถานประกอบการใหมาก  เพื่ อ
นักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น 
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 หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ 

1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม                              
จํานวน 10 คน จากนักศึกษาชั้นปที่ 4 100 คน คิดเปน 10%  

2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือส้ินสุดการฝกประสบการณภาคสนาม                       
จํานวน 8 คนจาก 10 คน คิดเปน 80 %  

3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                            
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 
A 1 10 
B+ 2 20 
B 3 30 
C+ 2 20 
C   

 D+   
D   
F   

ไมสมบูรณ (I)   
ผาน (P,S)   
ตก (U)   
ถอน (W)   

 

5. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 
ความเช่ียวชาญของพี่ เลี้ยง และความสามารถพิเศษที่ตองใชในการจัดทํางาน ประกอบกับ

ความสามารถของนักศึกษาและเครื่องมือชวยงาน มีผลตอผลงานนักศึกษา 
 

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 

1. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก 
อุปสรรคดานงบประมาณในการสนับสนุนอาจารยในการนิเทศก ในกรณีสถานที่ฝกงานอยูตางจังหวัด  

และการสรางพันธมิตรแกสถานประกอบการเพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการฝกประสบการณมากขึน้ รวมทัง้
งบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือพิเศษแกนักศึกษาในการทํางาน 
2. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ขาดแรงกระตุนในการติดตามงาน และการใหคําแนะนําแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง และนักศึกษาขาด
แคลนเครื่องมือในการใชสนับสนุนใหการทํางานเสร็จเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี) 
จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน และดําเนินการสรางพันธมิตรกับสถานประกอบการ

มากขึ้น 
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หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 

1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา  (ใหแนบผลการสํารวจ) 

1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง 

- ทําใหเขาใจถงึความเชือ่มโยงของทฤษฎีที่ไดเรียนในวชิาตางๆ กับการนําไปใชปฏบิัติงานจริง 
- พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา ไดติดตามงานและใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนใน

การฝกประสบการณอยางดี 
จุดออน 

- ไดพฒันาระบบสารสนเทศ เพียงบางสวนของระบบโดยรวม ทําใหไมทราบขั้นตอนทั้งหมด และความ
เก่ียวของของระบบทั้งหมด 

- เคร่ืองมือ และซอฟตแวรทีใ่ชพัฒนาระบบ ไมมีใชในขณะศึกษา เน่ืองจากเปนอุปกรณที่มีเทคโนโลยี
ชั้นสูง ทําใหตองใชเวลาในการศึกษาในการใชงานพอสมควร 

 
1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

นักศึกษายังขาดความสามารถในการใชเคร่ืองมือพิเศษที่สถานประกอบการใชงานในการทํางาน  
พนักงานพี่เลี้ยงมีงานมาก จึงมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษานอย 
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

2.1  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง 

- นักศึกษาททีกัษะในการเขยีนโปรแกรม จึงทําใหการพฒันางานไดอยางรวดเร็ว 
- นักศึกษาทคีวามรูพื้นฐานทางทฤษฎีเพียงพอในการประยุกตใชกับงานจริง 

จุดออน 
- นักศึกษายังตองปรับปรุงทกัษะในการสือ่สารดวยภาษาอังกฤษ เน่ืองจากเอกสารประกอบการพฒันา

ระบบเปนภาษาอังกฤษทั้งหมดและภาษาที่ใชในการสือ่สารกับผูเก่ียวของเปนภาษาอังกฤษ 
2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

สถานประกอบการใหความรวมมือ และดูแลนักศึกษาดีมาก  
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 
มีแผนการปรับปรุงดังน้ี 

- จัดฝกอบรมทักษะที่จําเปนในการทํางาน แกนักศึกษาที่จะไปฝกประสบการณ เปนพิเศษ และมีการจัดสอบ 
เพื่อประเมินทักษะนักศึกษา กอนฝกประสบการณ 

- กําหนดอาจารยพี่เลี้ยง ไวลวงหนาอยางนอย 1 เดือน เพื่อใหอาจารยและนักศึกษามีความคุนเคย 
- กําหนดสถานประกอบการ ใหนักศึกษาไดไปสํารวจสถานที่ และสรางความคุนเคยกับพนักงานพี่เลี้ยง กอน
ไปฝกงานจริง อยางนอย 1 เดือน 
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2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 

ประเด็นที่ระบุในคร้ังกอนสําหรับการปรับ ปรุง 
นอกเหนือจากขอ 1 

ระบุความสําเร็จ ผลกระทบในกรณีไมสําเร็จ  

- ขอเพิ่มปริมาณสถานประกอบการ ใหนักศึกษา
ไดมีทางเลือกในการฝกประสบการณ 

- ขอเพิ่มการจัดอบรมทักษะพิเศษใหกับ นักศึกษา 

- จัดเพิ่มไดเพียง 1-2 แหง ที่มีความสนใจรับนักศึกษา
ฝกประสบการณ 

- เวลาเรียนของนักศึกษาคอนขางเต็ม จึงตองใชเวลา
หลังเลิกเ รียน  อาจทําใหนักศึกษาไมสะดวกแก
นักศึกษา 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ
แกนักศึกษาทีมี่ความพรอมใน
การฝกประสบการณ 

ตลอดภาคการศึกษาที ่2 ของ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 

อ สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ขอเสนอแนะตอประธานหลักสูตร/หัวหนาภาควิชา หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใด ๆ ที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร 

เสนอขอเพิ่มงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือพิเศษ และจัดผูเชี่ยวชาญภายนอกมาสอนเสริมทักษะ
แกนักศึกษาที่จะฝกประสบการณ 

 
 
อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม  
 
ลงชื่อ  อ.อจัฉรา ธารอุไรกุล  วันที ่   2  ตลุาคม  2555 
          (อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล)  
 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลงชื่อ   อ.สยาม แยมแสงสังข            วันที่    2 ตลุาคม  2555  
         (อ.สยาม แยมแสงสังข)  
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ตัวอยางรายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ประจําป 2558  

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรีุ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.หลักสตูร  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  
2. ระดับคุณวฒุิ  ปรญิญาตรี 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
นายสยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสตูร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีดังนี้ 
 

ช่ือ คุณวฒุ ิ เลขประจาํตวัประชาชน 

1 นายสุเมธ องัคะศิริกุล วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 2537 X-XXXX-XXXXX-XX-X 
2 นายพิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 2542 X-XXXX-XXXXX-XX-X 

3 นางสาวอันฮวา นิลรตันศริิกุล วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2544 X-XXXX-XXXXX-XX-X 

4 นางสาวสุนสิา สถาพรวจนา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2546 X-XXXX-XXXXX-XX-X 

5 นายกติตพิงษ วะระทรัพย วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2548 X-XXXX-XXXXX-XX-X 
 

4. วันที่รายงาน   24 เมษายน 2558 

5. ปการศึกษาที่รายงาน  2557 

6. สถานที่ต้ัง   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี 
   วิทยาเขตทุงครุ กรุงเทพ 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเชิงสถิต ิ

1. จํานวนนกัศึกษาชัน้ปท่ี 1 ท่ีรับเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน  90 คน 

2. จํานวนนกัศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในปท่ีรายงาน                       85 คน  

2.1. จํานวนนกัศึกษาทีส่ําเรจ็การศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร              0 คน  
2.2. จํานวนนกัศึกษาทีส่ําเรจ็การศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร    80 คน  
2.3. จํานวนนกัศึกษาทีส่ําเรจ็การศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร      5 คน  
 2.4 จํานวนนกัศึกษาทีส่ําเรจ็การศึกษาในวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ) (ไมมีวิชาเอก) 

242



มคอ.7 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)                                                                     2 
 

3. รายละเอียดเกี่ยวกบัอัตราการสําเร็จการศึกษา 

รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 94 % 
 

4. จํานวนและรอยละนักศึกษาทีส่อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสตูรในแตละป  

ปการศึกษา (จํานวนคนรับจริง) รุน/ปที่เขา 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รุน 6   ( 1/2558)      N/A 
รุน 5   ( 1/2557)     90 90 
 รุน 4   ( 1/2556)    97 97 97 
 รุน 3   ( 1/2555)   104 94 94 94 
 รุน 2   ( 1/2554)  95 90 90 90 - 
 รุน 1   ( 1/2553) 100 90 89 89 - - 

ตกคาง     0 5 
รวม 100 185 283 370 371 281 

จบ    - 89 85 

รอยละนักศึกษาที่สอบผาน
ตามแผนกําหนดการศึกษา 

(คํานวณจากจํานวนนักศึกษา
ปที่ 2 ของแตละรุน) 

    99 94 

 

5. อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนนักศกึษาในแตละปการศึกษา (คิดจากนักศึกษารุน 2) 

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 2  100 % 
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 3  100 % 
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 4  100 % 
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 5  5.5 % 

6. ปจจัย/สาเหตทุีม่ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 

การใหกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไมตอเน่ือง ทําใหนักศึกษาขาดทุนทรัพยในการศึกษา ท่ี
ตองพักการเรียน โดยปจจุบัน มีจํานวนนักศึกษาท่ีขอทุนกูยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 5 % ของจํานวนนักศึกษา
ในแตละรุน 
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7. ภาวะการไดงานทาํของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปหลังสาํเร็จการศึกษา 

วันที่สํารวจ ณ วันซอมรับปริญญา ประจําปการศึกษา 2556  
จํานวนแบบสอบถามที่สง 89 ฉบับ จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ 80 ฉบับ  
รอยละของผูตอบแบบสอบถามกลับ 90 (เนื่องจากเปนการกรอกแบบสอบถามในการประชุม จึงสามารถ

เก็บผลการตอบกลับได)  
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
 

ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน การได
งานทํา ตรงสาขาที่

เรียน 
ไมตรงสาขาท่ี

เรียน 
ศึกษาตอ สาเหตุอื่น 

ยังไมไดงาน
ทํา 

จํานวน 65 9 4 2 0 
รอยละของ
ผูตอบกลบั 

81 11 5 3 0 

* รอยละใหคิดจากจํานวนแบบสอบถามของผูตอบกลับ  
 

8. การวิเคราะหผลท่ีได 

ภาวะการหางานทําไดนอย  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจที่ทําใหหางาน และหรือหางานตรงสาขาไดยาก และ
ธุรกิจตองการวุฒิการศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น ทําใหนักศึกษาตองการเรียนตอมากขึ้น 

หมวดที ่3 การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลกระทบตอหลักสูตร 

 1. การเปล่ียนแปลงภายในสถาบนั (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลกัสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

ในชวง 2 ปท่ีผานมา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ี
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร อีก 2 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ในคณะ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย ในคณะครุศาสตรเทคโนโลยี ทําใหปริมาณ
ผูสมัคร ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนอยลง 

 

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบนั (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 

ในชวง 2 ปท่ีผานมา มีการเปดหลักสูตรที่มีการเรียนในสาขาท่ีใกลเคียงกันมากขึ้นในสถาบันการอุดมศึกษา 
ทั้งของรัฐและเอกชน เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบาย ใหสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปดสอนในระดับปริญญา
ตรีได จึงทําใหมี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร คือ ทําใหปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร 
นอยลง  
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หมวดท่ี 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

1. สรุปผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในภารการศึกษา/ปการศึกษา 
 

การกระจายระดับคะแนน 
 

จํานวน 
นศ.ที่ลง 
เรียน 

จํานวน 
นศ.ที่

สอบผาน 

ชื่อรายวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              
SSC 101 พลศึกษา 
(Physical Education) 

1/2549 19 31 19 0 0 0 0 0 - - 69 69 

SSC 210 มนุษยกับหลักจริย
ศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวิต 
(Man and Ethics for Quality of 
Life) 

2/2549 0 42 31 0 0 0 0 0 - - 73 73 

SSC 211 ปรัชญาท่ัวไป 
(General Philosophy) 

1/2550 9 10 9 19 11 6 1 1 - - 66 66 

SSC 360 สังคมศาสตรบูรณาการ 
(Integrative Social Sciences) 

1/2552 12 27 17 12 0 0 0 1   69 68 

SSC 231 จิตวิทยาท่ัวไป  
(General Psychology) 

2/2551 9 21 29 11 0 0 0 0 - - 70 70 

FST 010 อาหารกับสุขภาพ 
(Foods and Health) 

2/2549 3 3 10 37 8 4 5 0 - - 70 70 

LNG 101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1 
(Fundamental English I) 

1/2549 6 21 25 14 1 6 0 0 - - 73 73 

LNG 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน2 
(Fundamental English II) 

2/2549 25 15 17 11 4 0 0 0 - - 73 73 

LNG 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน3  
(Fundamental English III) 

1/2550 14 11 10 28 4 6 0 1 - - 73 73 

LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิง
เน้ือหา 1 (Content-Based 
Language Learning I) 

2/2550 20 20 10 17 6 1 0 0 - - 73 73 

LNG 210 การเรียนภาษาโดยอิง
เน้ือหา 2 (Content-Based 
Language Learning II) 

2/2550 31 11 16 6 8 0 0 0 - - 72 72 

MTH 010 คณิตศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน (Mathematics in 
Daily Life) 

1/2549 7 3 21 11 11 4 7 3   70 67 

CHM 013 เคมีในชีวิตประจําวัน 
(Chemistry in Daily Life) 

2/2550 1 4 7 28 24 7 1 0 - - 73 73 

MTH 111แคลคูลัส 1 
(Calculus I) 

1/2550 4 1 15 12 22 14 1 1 - - 72 72 
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การกระจายระดับคะแนน 

 

จํานวน 
นศ.ที่ลง 
เรียน 

จํานวน 
นศ.ที่

สอบผาน 

ชื่อรายวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U   

หมวดวิชาเฉพาะดาน             
INT 100 การเรียนรูในระดับ 
อุดมศึกษา (University Study) 

1/2549 4 4 20 21 18 6 0 0 - - 73 73 

INT 101 หลกัสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology 
Fundamental)  

1/2549 6 4 7 11 29 8 1 3 - - 70 67 

INT 102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 1 
(Computer Programming I) 

1/2549 4 6 7 25 17 10 4 0 - - 72 72 

INT 103 ปฏบิัตกิารการใช
ซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานกังาน 
(Office Package Workshop) 

1/2549 6 1 7 14 17 8 18 1 - - 72 72 

INT 104 คณิตศาสตรดิสครีต
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Discrete Mathematics for 
Information Technology) 

1/2549 4 8 7 14 6 18 7 6 - -- 69 63 

INT 105 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 2 
(Computer Programming II) 

2/2549 3 11 24 19 15 0 0 0 - - 72 72 

INT 106 เว็บเทคโนโลยี 
(Web Technology) 

2/2549 13 23 9 19 2 0 0 0 - - 66 66 

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรม
คอมพิวเตอร 1 (Computing 
Platform Technology I) 

2/2549 3 7 7 4 34 11 6 0 - - 72 72 

INT 201 เครือขาย 1 (Network I) 1/2550 4 3 27 11 24 3 0 0 - - 72 72 
INT 202 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 1  
(Software Development 
Process I) 

1/2550 4 8 14 25 6 8 6 0 - - 72 72 

INT 203 การบรหิารสารสนเทศ 1 
(Information Management I) 

1/2550 7 11 17 14 17 3 0 0 - - 69 69 

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ (Business Information 
Systems) 

2/2550 9 9 18 24 9 3 0 0 - - 71 71 
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การกระจายระดับคะแนน 

 

จํานวน 
นศ.ที่ลง 
เรียน 

จํานวน 
นศ.ที่

สอบผาน 

ชื่อรายวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U   

INT 205 เครือขาย 2 (Network II) 2/2550 6 12 16 24 7 7 1 0 - - 74 74 
INT 206 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 2 (Software 
Development Process II) 

2/2550 6 10 10 17 20 6 1 3 - - 68 68 

INT 207 การบรหิารสารสนเทศ 2 
(Information Management II) 

2/2550 1 4 4 8 4 18 25 7 - - 72 65 

INT301 การบรหิารโครงสราง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology 
Infrastructure Management) 

1/2551 6 10 16 19 19 1 1 0 - - 72 72 

INT302 การบรหิารบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology 
Services Management) 

1/2551 7 8 18 21 10 7 0 0 - - 72 72 

INT303 การเขียนโปรแกรมบน
เว็บ(Web Programming) 

1/2551 6 9 26 26 6 0 0 0 - - 72 72 

INT304 สถิติสําหรับนกั
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Statistics for IT) 

1/2551 3 10 10 10 16 14 7 0 - - 69 69 

INT305 ปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยและคอมพิวเตอร 
(Human Computer Interaction) 

1/2551 3 3 13 3 5 8 0 0 - - 33 33 

INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนกิส 
(E-Business) 

2/2551 3 5 11 5 5 0     29 29 

INT 307 มิติทางสังคมและ
จริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Social Issues and 
Ethics for IT Professional) 

2/2551 7 6 16 26 12 3 1 0 - - 72 72 

INT 401 การประกันและความ
มั่นคงสารสนเทศ 1 (Information 
Assurance and Security I) 

1/2552 8 11 12 8 15 0 3 0 - - 57 57 

INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology 
Professional Communication) 

1/2552 3 8 10 13 11 11 0 0 - - 57 57 

INT351 สัมมนาเทคโนโลยี 1/2551 13 21 23 10 1 0 0 0 - - 68 68 
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การกระจายระดับคะแนน 

 

จํานวน 
นศ.ที่ลง 
เรียน 

จํานวน 
นศ.ที่

สอบผาน 

ชื่อรายวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U   

สารสนเทศ 1 (Information 
Technology Seminar I) 
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 (Information 
Technology Seminar II) 

1/2551 2 4 10 14 8 2 0 0 - - 40 40 

INT 450 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information 
Technology Project) 

2/2552 31 14 16 0 0 0 0 6 - - 67 67 

INT 451 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 (Information 
Technology Seminar III) 

1/2552 8 3 15 3 3 0 3 0 - - 33 33 

หมวดวิชาเลือก             
INT 461 ปฏบิัตกิารการโปรแกรม
ภาษาจาวา  
(Java Programming Workshop) 

2/2551 8 6 8 6 3 0 0 0 - - 31 31 

INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส 
(Web Services Technology) 

2/2551 4 4 8 4 11 11 2 4 - - 47 47 

INT 468 การบรหิารโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology 
Project Management) 

1/2552 3 17 26 17 1 4 0 0 - - 68 68 

SSC 251 ความรูเบ้ืองตน
เกี่ยวกับกฎหมาย 
(Principles of Jurisprudence) 

2/2551 2 8 8 18 2 0 0 0 - - 39 39 

SSC 373 การบริหารธรุกิจขนาด
ยอมและขนาดกลาง 
(Management for Small and 
Medium Enterprises (SMEs) 

1/2552 24 23 20 6 0 0 0 0 - - 73 73 

 
 

 2. การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกต ิ

2.1 รหัสและชื่อรายวิชา 
INT101 IT Fundamental  

ความไมปกติท่ีพบ 
 มี GPA รายวิชาเฉลี่ย สูงกวา 3.75 สูงเกินไป 

การดําเนนิการตรวจสอบ 
ประชุมหารือเก่ียวกับการพิจารณาผลการเรียนขอสอบหรือวิธีการใหคะแนนของอาจารยในรายวิชา 
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INT101 
 
เหตุผลทีท่าํใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือ เกณฑท่ีต้ังไว 

มีการใหคะแนนรายงานกลุมมากกวา 50% และมีจํานวนนักศึกษาในแตละกลุมมากเกิน 10 คน ทําให
คะแนนไมเกิดการกระจาย 

มาตรการแกไขที่ไดดําเนนิการแลว (หากจําเปน) 
ไดขอใหอาจารยประจําวิชา INT 101 ปรับวิธีการใหคะแนน และจํานวนนักศึกษาในแตละกลุมรายงาน นอย

กวา 5 คน 
 

3. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  

3.1 รายวชิาท่ีไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด 
 

รหัสและชื่อรายวิชา คําอธิบาย มาตรการทดแทนที่ได
ดําเนนิการ (ถามี) 

INT 463 การออกแบบกราฟกบน
คอมพิวเตอร(Computer Graphic Design) 

INT 464 การสรางส่ือดิจทัิล 
(Digital Media Production) 

เปนวิชาเลือก ที่ไดกําหนดไว แต
ไมไดเปด เน่ืองจากมีนักศึกษา
สนใจลงทะเบียนนอย จากการท่ี
มีการเปดวิชาเลือกปริมาณมาก  

อาจกําหนด หรือเปลี่ยนแปลง
วิชาเลือก ที่เปนท่ีนาสนใจ และ
เปนความตองการของตลาด  

3.2 วิธีแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน 

รายวิชา สาระหรือหวัขอท่ีขาด สาเหตุที่ไมไดสอน 

INT 100 University study การนํานักศึกษาไปดูงานนอก
สถานที ่

หลักสูตรไมไดตั้งงบประมาณใน
การดูงานไว อีกท้ัง นักศึกษาชั้นป
ท่ี 1 มีกิจกรรมมากในเทอมแรก 
จึงไมสะดวกในการเดินทาง และ
หาเวลาชดเชยการสอนไดยาก 

การแกไขท่ีไดดําเนนิการแลว  
ไดเชิญวิทยากร นําภาพวิดิโอและอุปกรณที่มีเทคโนโลยีนําสมัย มานําเสนอในช้ันเรียน ทดแทนการ

เดินทาง  
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หมวดท่ี 5 การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหา 
ตอสัมฤทธิผลตาม

วัตถปุระสงคของหลักสตูร 

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต 

ปญหาเรื่องการใชหองปฏิบัติการที่ ไม
เ พี ย ง พ อ  ก รณี มี วิ ช า แ กน ท่ี ต อ ง ใ ช
หองปฏิบัติการ จํานวนมาก 
 

อาจไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีจะ
สรางความชํานาญในการใช
เคร่ืองมือใหแกนักศึกษา 

จัดชั่วโมงปฎิบัติเพิ่ม หลังเวลา
เรียน หรือ ชวงวันเสาร อาทิตย 

ปญหาเรื่องการติดตอประสานงาน สถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพระดับสากลในการ
ฝกงาน ยังไดสถานที่ไมเพยีงพอตอความ
ตองการฝกงานของนักศึกษา 

อาจไมบรรลวุตัถุประสงคท่ีจะให
นักศึกษาไดทดลองทํางานใน
สถานท่ีมีคุณภาพระดับสากล 

ประสานงาน และสรางพันธมิตร
ธุรกิจ ใหมีวงกวาง เพือ่ความ
รวมมือในการสงนักศึกษา
ฝกงาน 

หมวดท่ี 6 สรุปการประเมนิหลักสตูร 

1. การประเมนิจากผูที่กําลังจะสาํเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ) 

วันที่สํารวจ 28 พฤศจิกายน 2557 
1.1. ขอวพิากษที่สาํคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ  

จุดออน สถานที่ใหบริการหองปฏิบตัิการมีไมเพียงพอ 
จุดแข็ง  

• อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมี
ประสบการณจริง ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจากงาน
จริง 

• มีผูชวยสอน คอยใหคําแนะนํา ทําใหนักศึกษาไดรับ
คําแนะนําเพิ่มขึ้น 

• มี e-learning ผานอินเทอรเน็ต ทําใหนักศึกษาได
ทบทวนบทเรียนทุกเวลาที่ตองการ 

จะนําดําเนินการเพื่อเสริมจุดแข็งอยางตอเน่ือง และ
พยายามแก ไขจุดออน  โดยเพิ่มสถานท่ีหรือหา
หองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น 

1.2. ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมนิขอ 1.1  
ปรับชั่วโมงการเขาหองปฏิบัติการ ใหเกิดการกระจายของการใชงานในหลายวิชา 
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2. การประเมนิจากผูมีสวนเกี่ยวของ  

การประเมินไดดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตตามขอมูลที่บัณฑิตไดใหไวจากการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในวันซอมรับปริญญา โดยฝายประกันคุณภาพของคณะฯ ซึ่งไดจัดทําอยางตอเนื่อง
ทุกป 

2.1. ขอวพิากษที่สําคัญจากผลการประเมนิ 
จุดแข็ง ของบัณฑิตคือ การสูงาน รับผิดชอบ ตั้งใจ
ทํางาน สามารถทํางานเปนทีมไดดี  
จุดออน ของบัณฑิต ในเรื่องภาษาอังกฤษ และการ
สื่อสารระหวางผูรวมงาน และขาดความคิดสรางสรรค 
 

ขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 
แกไขจุดออน โดยเนนภาษาอังกฤษในการเรียนมาก
ขึ้น ตลอด 4 ป โดยในปสุดทาย เนนการใช
ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานมากขึ้น อีกท้ัง จัดเวที
ใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคในการ
ผลิตผลงาน หรือนวตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ เชน 
การสงประกวดแขงขันระดับประเทศใหมากขึ้น 

2.2. ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมนิขอ 2.1  
ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษ เปนเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาแกน เชน ขอสอบและ

เอกสารการเรียนเปนภาษาอังกฤษ เพิ่มคะแนนในการนําเสนองานแบบที่มีความคิดใหมๆ  
 

3. การประเมนิคุณภาพหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุฯิ 

3.1 ระบบการประเมนิและการใหชวงคะแนนท่ีใชในการประเมนิการเรียนการสอน และการประเมนิ
อื่น ๆ ท่ีใชกับการประเมนิหลักสตูร  

 

ตัวบงชี้ผลการดาํเนนิงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสูตร 

ชนิดของตวับงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

 

ดัชนบีงชี้ผลการดาํเนนิงาน ปที่ 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปที่ 4 

(1) มีอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

X X X X 

(2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
คอมพิวเตอร 

X X X X 

(3) อาจารยประจาํมีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และทบทวน
ผลการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X 

(4) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ท่ีจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กอน

X X X X 
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ดัชนบีงชี้ผลการดาํเนนิงาน ปที่ 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปที่ 4 

การเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30  วนั หลังการเรยีนการสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X 

(6) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศกึษา 

X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานในปกอน  

 X X X 

(8) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิ 

X X X X 

(9) อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มีการรับอาจารยใหม) 

X X X X 

(10)  อาจารยประจําไดรับการพฒันา ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป X X X X 
(11)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพฒันา

ดานการเรียนการสอนและอืน่ๆ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาตอคณุภาพการเรยีนการสอน
และทรพัยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

X X X X 

(13) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรไมนอยกวารอยละ90 ของจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูใน
ชั้นปที ่2 

    

(14) จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน X X X X 

(15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมต่ํากวา 3.5 จากระดับ 5 
(หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1ป ) 

    

(16) รอยละของนักศึกษามีงานทาํภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80 

    

(17) บัณฑิตทีไ่ดงานทําไดรับเงนิเดือนเร่ิมตนไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ. 
กําหนด 
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เกณฑการประเมิน ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการครบ 5 ขอตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

มีการดําเนินการครบ 12 ขอตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
 

รายงานผลการดาํเนนิงานตามดัชนบีงชี ้

ดัชนบีงช้ี ผลการ
ดําเนนิงานป  

คําอธบิายหรือ หลกฐานอางอิง 

(1) มีอาจารยรบัผดิชอบหลักสูตร ตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มี รายชื่ออาจารยรับผิดชอบใน หมวดที ่ 
ขอมูลทั่วไป 

(2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิาที่
เก่ียวของ 

มี เอกสารมคอ.2 เอกสารหมายเลข..... 

(3) อาจารยประจาํหลักสูตรมีสวนรวมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

มี เอกสารหมายเลข..... รายงานการประชุม 

(4) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ที่สาขาวชิา
จัดการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

มี มีการจัดทํารายละเอียดรายวิชาตามแบบ 
มคอ. 5 เอกสารหมายเลข..... 

(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดการสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

มี มีการจัดทํารายงานรายวิชาทุกวิชาตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 เอกสาร
หมายเลข..... 

(6) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา 

มี เอกสารมคอ.7 เอกสารหมายเลข..... 

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานในป
กอนหนา  

มี มีการประชุมคณาจารยในหลักสูตรและผูมี
สวนรวม เชนผูใชบัณฑิต และการประเมิน
นั กศึ กษาจากการฝ กประสบการณ
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ดัชนบีงช้ี ผลการ
ดําเนนิงานป  

คําอธบิายหรือ หลกฐานอางอิง 

ภาคสนาม   ( เอกสารหมายเลข . . . . .
แผนการสอนประจําวิชา และเอกสาร
หมายเลข..... รายงานการประชุม)  

(8) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒสิาขาคอมพวิเตอร  

มี จากการทดสอบรายวิชาประจําภาค
การศึกษาตามแบบรายงานรายวิชา 
(มคอ.5) เอกสารหมายเลข..... 

(9) อาจารยใหมทกุคนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะ
ปที่มีการรับอาจารยใหม) 

มี มหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมใหกับ
อาจารยใหมทุกป โดย ในป 2557 มี
อาจารยประจาํหลักสูตร 1 คน 

(10) อาจารยประจาํหลักสูตรไดรับการพฒันาไม
นอยกวา15 ชัว่โมง/ป 

มี มีจํานวนอาจารยไดรับการอบรม โดย
เฉลี่ยเปนเวลา 20 ชัว่โมง เอกสาร
หมายเลข ……. 

(11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรับการพฒันาดานการเรียนการสอนและ
อื่นๆ ไมนอยกวา 50% ตอป 

มี เจาหนาที่ไดรบัการฝกอบรมการพัฒนา
ดานการเรียนการสอนจํานวน 10 คน จาก
เจาหนาที ่สายสนับสนุน ทัง้หมด 12 คน 
คิดเปน รอยละ 83 เอกสารหมายเลข ….. 

(12) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา ตอคณุภาพ
การสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

ระดับความพงึ
พอใจเฉลี่ย

4.25 

คณะไดสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา 
โดยผานระบบ e-Evaluation ซ่ึงไดผลการ
สํารวจเฉลีย่ 4.25 จากคะแนนเต็ม 5 
เอกสารหมายเลข ……. 

(13) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดเวลาของหลักสูตรไมนอยกวารอยละ
90 ของจํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูในชั้นปที่ 2 

รอยละ 94  คํานวณจากสถิติของนักศึกษาเขาป
การศึกษา 2554โดยมีผูสําเร็จการศึกษาน
ป 2557จํานวน 85 คนจากจํานวน
นักศึกษาทีค่งอยูในช้ันปที ่2จํานวน90 คน 

(14) จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน บรรลุ
เปาหมาย 

จํานวนตามแผนกําหนดไว 90 คน โดยใน
ป 2557 รับนกัศึกษาได 90 คน  

(15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมต่ํากวา 3.5 
จากระดับ 5 (หลังจากบัณฑิตสําเรจ็การศึกษา

N/A อยูระหวางการสํารวจ เนื่องจากผูสําเรจ็
การศึกษาในป 2556 ตามหลักสูตรนี ้เปน
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ดัชนบีงช้ี ผลการ
ดําเนนิงานป  

คําอธบิายหรือ หลกฐานอางอิง 

อยางนอย 1ป ) บัณฑิตรุนท่ี 1 การสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑติไมสามารถดําเนินการได
สมบูรณ 

(16) รอยละของนักศึกษามีงานทาํภายใน 1 ป 
หลังจากสําเรจ็การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80 

รอยละ 81 ขอมูลสถิตจิากผลการสํารวจภาวะการมี
การทําของนกัศึกษา ประจาํป 2557 
เอกสารหมายเลข …… 

(17) บัณฑิตทีไ่ดงานทําไดรับเงนิเดือนเร่ิมตนไมต่ํา
กวาเกณฑ ก.พ. กําหนด 

เงินเดือนเฉลีย่ 
13,000 บาท 
มากกวาเกณฑ 
ก.พ.ท่ีกําหนดไว 

ขอมูลสถิตจิากผลการสํารวจภาวะการมี
การทําของนกัศึกษา ประจาํป 2557 
เอกสารหมายเลข …… 

หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน 
 

1. การประเมนิรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

1.1 รายวชิาท่ีมีการประเมนิคุณภาพการสอนและแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมนิ (ตัวอยาง) 
การประเมิน
จากนักศึกษา 

แผนปฏิบัติท่ีได
ดําเนินการแลว 

 
รหัสและช่ือรายวิชา 

มี ไมมี 

การประเมินคุณภาพการสอนวิธี
อ่ืน (ระบุ) 

 มี ไมมี 
INT 401 การประกันและความมั่นคง
สารสนเทศ 1 
(Information Assurance and Security I) 

  โดยการสังเกตุพฤติกรรม นักศึกษาใน
การนําเสนอรายงาน การทํางานเปน
กลุม โดยสอบถามจากสมาชิกในกลุม
ถึงความรับผิดชอบในงาน 

  

INT 402 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology 
Professional Communication) 

  สังเกตุจากการเขียนโปรแกรม การ
คัดลอกโปรแกรม หรือการใช
โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ 

  

INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 
(Information Technology Seminar III) 
 

  สังเกตุจากการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ในการจัดหัวขอการ
สัมมนา และการรวมมือทํางานเปนทีม 
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INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Project) 
 

  สังเกตจากการท่ีนักศึกษามีวิธีการ
นําเสนอโครงการ รูปแบบแนวคิดการ
ทําโครงงาน และหัวขอโครงงานที่มี
ความคิดสรางสรรค นาสนใจ 

  

SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและ
ขนาดกลาง (Management for Small and 
Medium Enterprises (SMEs) 

  สังเกตจากการใชโปรแกรม การ
คัดลอกงานที่มอบหมาย หรือการใช
โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ 

  

SSC 251 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 
(Principles of Jurisprudence) 

  สังเกตุจากพฤติกรรม การไมคัดลอก
ภาพ หรือ ขอความจาก 

  

 

1.2 ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 
 

2. ประสทิธิผลของกลยุทธการสอน  

กลยุทธการสอน ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําเสนองานที่เกิดจากการคนควาในหัวขอท่ีเก่ียวของกับ
เนื้อหาวิชา ทั้งรายบุคคลและรายกลุม รวมถึงการใหคะแนน ประเมินผลท่ีเหมาะสม ทําใหนักศึกษาทีทักษะในการ
สื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มากขึ้น แตยังมีเวลาในการนําเสนอนอย อาจทําใหไมครอบคลุมเนื้อหา อาจ
ขยายเวลา หรือจัดให 

สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูลปอนกลบั
จากแหลงตางๆ   ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผล
การเรียนรูตามกลุมสาระหลักทัง้ 5 ประการ 

แนวทางแกไข/ปรับปรุง      
 

ผูสอนสวนใหญ มีปญหาในการประเมินทักษะดาน
คุณธรรม จริยธรรม เปนรายบุคคล และใหเพิ่มกรณีศึกษา 
ในสภาวะการณจริง เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการคิด
วิเคราะห เชน INT 401 การประกันและความม่ันคง
สารสนเทศ 1 

เพื่อใหรายวิชาที่ตองมีการนําเสนอรายงาน
บอยครั้ง ไวในคาบสุดทาย ที่ไม มีวิชาเรียนตอ 
เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการนําเสนอ เชน วิชา 
INT101 IT Fundamental หรือในวิชาที่ตองมีการนํา
นักศึกษาไปทํากิจกรรมนอกหองเรียน เชน INT100 
University Study 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควรสอดแทรกใน

วิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการทําผิดคุณธรรม โดยยก 
ตัวอยางกรณีศึกษาและใหมีการแสดงความเห็นกลุมยอย 

 
มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก  ที่ ได มี

ประสบการณในการไดรับผลกระทบจากการขาด
จริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู 
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2.2 ความรู 
ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะไมใชเพียงการ

สอบกลางภาคและปลายภาค และเพิ่มการทดสอบท่ีไมใช
เพียงการสอบ  เชน  จากการฝกทํางานเปนกลุ มที่
มอบหมาย 

 
จั ด ให มี ข อกํ าหนดในการวั ดผลความ รู

นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ในทุกวิชา 

2.3 ทักษะทางปญญา  
ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวของวิชาเรียน 

และมาสอนเพื่อนๆ ในหอง  

 
เตรียมแผนฝกใหนักศึกษาไดคนควาดวย

ตนเองมากขึ้น 

2.4 ทักษะดานความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 
ควรมีการสลับตําแหนงหัวหนากลุมในการนําเสนอ

งาน เพื่อความเทาเทียมในความรับผิดชอบในงาน 
 

มีการวางแผนใหนักศึกษาสงรายชื่อ ที่มีการ
สลับตําแหนงหนาที่ในกลุม และรายงานผลการ
ประชุมทํางานกลุมอยางสมํ่าเสมอ 

 
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ควรเพิ่มโจทยที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลขมากขึ้น 
และใชการสงงานผาน e-mails 

หาโจทยท่ีมีการวิเคราะหเชิงตัวเลขเตรียมไว
สําหรับการสอนคร้ังตอไป 

2.6. ทักษะพสิัยหรือทักษะอ่ืน ๆ (ถาม.ี..ใหระบุ)  
ไมมี 

 

3. การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

จํานวน 1 คน 
3.1. สรุปสาระสาํคัญในการดาํเนนิการ 

ฝายวิชาการ และกิจการนักศึกษาดําเนินการอบรมทุกป โดยจัดใหมีการสัมมนา เรียนรูหลักการสอน วิธีการ
สอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและกิจกรรม 

3.2. สรุปการประเมนิจากอาจารยทีเ่ขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม 

3.3. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนนิการ   
       -  

จํานวนผูเขารวม 
4. กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ  

4.1. กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม  
อาจารย บุคลากร 

สายสนบัสนนุ 
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การสงอาจารยไปเเขารบัการอบรม เพื่อกาวทันเทคโนโลยี และเรียนรูการใช
เคร่ืองมือ หรือโปรแกรม สมัยใหม 

5  

การพฒันาทักษะการ อาน ฟง พูด เขียน ของบุคลากร สายสนบัสนุน  10 

การอบรมพฒันาทักษะการนําเสนองานให โดยวิทยากรจากภายนอก 10 10 

4.2. สรุปขอคิดเหน็ และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม) 

โดยสรุป ผูเขาอบรมมีความพอใจมาก ในการที่คณะฯ ไดจัดใหมีทุน และกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร 

 
หมวดท่ี 8 ขอคิดเหน็และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัคณุภาพหลักสตูรจากผูประเมนิอิสระ 

1. ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผูประเมนิ ความเหน็ของประธานหลักสูตรตอขอคิดเหน็
หรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 

ผูประเมินมีความเห็นวา  

• ควรมีการจัดกจิกรรมเสริมทกัษะดานอื่นๆ เชน การทํางาน
เปนทีม การเปนผูนํา ใหแกท้ังนักศึกษา อยางตอเน่ือง  

• ควรปรับใหมีวิชาเลือก ในความหลากหลายของการใช
โปรแกรม ใหครอบคลุมความตองการของตลาด  

• เนนใหนักศึกษาใชโปรแกรม open source ในการทํางาน
สง มากขึ้น  

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็น
ดวยในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และ
วางแผนปรับหลักสูตร 

2. การนาํไปดําเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรบัปรุงหลักสูตร  

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม และงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/ฝกอบรม อยางตอเนื่อง โดยทํากิจกรรมเสริมในวิชา INT 351 Seminar I ในลักษณะการเชิญวิทยากร 
หรือศิษยเกาที่มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของ เนนให อาจารยผูสอนในวิชาท่ีเกี่ยวของกับการเขียน
โปรแกรม ฝกใชงานโปรแกรม open source มากขึ้น 

 

 
 
 
 
 

258



มคอ.7 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)                                                                     18 
 

หมวดท่ี 9 แผนการดาํเนนิการเพื่อพฒันาหลักสตูร 

1. ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปที่ผานมา 

มีการดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว โดยเฉพาะการปรับวิธีการสอน และการจัดหาอุปกรณบางอยางในการ
สนับสนุนการสอน 

แผนดําเนนิการ 
 

วนัสิน้สุดการ
ดําเนนิการตามแผน 

ผูรับผิดชอบ ตวามสําเร็จของแผน 

1.1. แผนการปรับเนือ้หา
รายวิชาใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ตุลาคม 2556 อ.สุเมธ อังคศริิกุล ไดปรับบางเนือ้หาในรายวิชา 
int101 information system 
fundamental ใหมีความ
ทันสมัย 

1.2 แผนการเรียนเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให
ความรูในหัวขอท่ีเก่ียวของ 

ตุลาคม 2556 นายสยาม แยมแสง
สังข    

ไดเรียนเชิญวทิยากรมา
ทั้งหมด 2 ทาน ในหวัขอวชิา 
information ethics และ 
User interface design 

เหตุผลที่ไมสามารถดาํเนนิการใหสําเร็จ 
ไมมี 

2. ขอเสนอในการพฒันาหลักสตูร 

2.1. ขอเสนอในการปรบัโครงสรางหลกัสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวชิาเลือก ฯ ) 

• ควรปรบัหลักสูตรใหมีการเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง โดยปรบัลดจํานวนหนวยกิต ใหเหลอืเพียง 1.5 
หรือ 2 หนวย เพือ่ใหสามารถเรียนไดทุกเทอม  

• ควรปรบัโครงสรางชั่วโมงการสอน จาก 3 ช่ัวโมง ตอเนือ่ง ใหเปน 1.30 ชัว่โมง 2 ครั้ง ใน 1 สัปดาห 

• เพิ่มวิชาเลือกของคณะฯ ทีจ่ะมีการเรียนในภาคการศกึษาที ่1 และ 2 ชั้นปที่ 3 และ 4 ดังนี ้
o วิชา INT 353 Mobile Programming 
o วิชา INT 354 Games Programming 
o วิชา INT 355 COBOL Programming 
o วิชา INT 452 Network Programming 
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2.2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา  

• ควรลดเนือ้หาวิชา INT101 IT Fundamental เนื่องจากมีการบรรยาย ปริมาณมากไป ใหนักศึกษามีเวลา
นําเสนอรายงานมากขึ้น  

• เพิ่มชัว่โมงปฏิบัตใินวิชา INT102 Computer Programming I จาก 2 ชัว่โมง เปน 2.30 ชัว่โมง ตอสัปดาห 

• ใหมีการศึกษา ดูงาน นอกสถานท่ีในวิชา INT 100 University Study เปน 1-2 แหง ตอภาคการศึกษา 

• เพิ่มชัว่โมง การใหผูชวยสอน ทําการสอนเสริม ในวิชา INT 104 Discrete Math จาก 2 ช่ัวโมง เปน 3 
ชั่วโมง ตอสปัดาห 

• จัดทําคูมือการใชโปรแกรมบริหารสํานักงาน ประกอบการสอน ในวชิา INT 103 Office Workshop 
2.3. กิจกรรมการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ  

• พฒันาเทคนิคการสอนใหอาจารย 

• สงอาจารยไปฝกอบรมการใชโปรแกรมบริหารสํานักงาน (Office Management) เวอรชั่นใหม  

• ใหอาจารยผูสอนโปรแกรมจาวาไปฝกอบรม เพือ่ทดสอบวัดระดับความรูตามขอกําหนด Professional 
Certificate ในระดับที่สูงขึน้ 

• อบรมบคุลากรสายสนับสนนุใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานที่เหมาะสมกับการทํางาน 

• อบรมการใชภาษาอังกฤษสาํหรับการส่ือสารใหบุคลากรสายสนับสนนุ 
3. แผนปฎิบตัิการใหมสาํหรบัป 2559  

 
แผนปฏิบติัการ 

 
วนัที่คาดวาจะ
สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

แผนปรับปรุงเนื้อหารายวชิา INT 351 Seminar I  31 พฤษภาคม 2558 อ อจัฉรา ธารอุไรกุล 
แผนการปรับปรุงโปรแกรมท่ีใชเพือ่การเรียนการสอนใน
หองปฎิบัติการ โดยใชเวอรชันที่เปนที่นยิมในตลาด 

31 พฤษภาคม 2558 ฝายโครงสรางพื้นฐาน  

แผนการขยายหองปฏิบตัิการ และเพิ่มจาํนวนคอมพวิเตอร 
ใหเปนหองละ 50 เคร่ือง 

30 กันยายน 2558 ฝายโครงสรางพื้นฐาน 

การขออนุมัตติั้งงบประมาณในการนํานักศึกษาไปดูงาน ณ 
สถานประกอบการที่มีอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัย 

30 กันยายน 2558 อ สยาม แยมแสงสังข 
ประธานหลักสูตร 

แผนการจัดซือ้อปุกรณเครอืขาย เพือ่ใชในการเรียนวิชา 
INT201 Computer Network 1 เพิ่มเติม 

30 กันยายน 2559 อ สยาม แยมแสงสังข 
ประธานหลักสูตร 

แผนการจัดตัง้งบประมาณเพิ่มเติม ในการเชิญวทิยากรมาให
ความรูเก่ียวกบัเทคโนโลยีสมัยใหม 

30 กันยายน 2558 อ สยาม แยมแสงสังข 
ประธานหลักสูตร 
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อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร:_  

1 นายสุเมธ อังคะศิริกุล   ลายเซ็น: _______________ วนัที่รายงาน: 24 เมษายน 2558 
2 นายพิเชฏฐ ลิ่มวชิรานนัต  ลายเซ็น: _______________ วนัท่ีรายงาน: 24 เมษายน 2558 
3 นางสาวอันฮวา นลิรัตนศิริกุล ลายเซ็น: _______________ วนัท่ีรายงาน: 24 เมษายน 2558 
4 นางสาวสนุิสา สถาพรวจนา  ลายเซ็น: _______________ วนัท่ีรายงาน: 24 เมษายน 2558 
5 นายกิตติพงษ วะระทรัพย  ลายเซ็น: _______________ วนัท่ีรายงาน: 24 เมษายน 2558 
 

ประธานหลกัสูตร: นายสยาม แยมแสงสังข    

ลายเซ็น: สยาม แยมแสงสังข วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558 
 

เหน็ชอบโดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล (หัวหนาภาควิชา)  

ลายเซ็น: __________ วันท่ี: 24 เมษายน 2558 
 

เหน็ชอบโดย _รศ.ดร.บวร  ปภัสราทร_ (คณบดี) 

ลายเซ็น: ________________   วันที่: 24 เมษายน 2558 
 

เอกสารประกอบรายงาน   
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปท่ีประเมิน 
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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หนา ๔๓ 
เลม  ๑๒๗   ตอนพิเศษ  ๓  ง                 ราชกิจจานุเบกษา               ๑๑   มกราคม  ๒๕๕๓ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา 

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และเพ่ือ 
ประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
ของสถาบันอดุมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศน้ีเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรน้ีอยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตร 
ใหเปนไปตามประกาศน้ีภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไป 
ตามเอกสารแนบทายประกาศ 

๔. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอดุมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

 

๑. ชื่อสาขา 
พยาบาลศาสตร 
Nursing Science 

๒. ชื่อปริญญา 
พยาบาลศาสตรบัณฑติ  
พย.บ. 
Bachelor of Nursing Science  
B.N.S.  

๓. ลักษณะของสาขา 
สาขาพยาบาลศาสตรเปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยตรงตอชีวิต สุขภาพและอนามัยของ

ประชาชนดวยความเอาใจใส อยางเอ้ืออาทร จึงจําเปนตองใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรที่
เก่ียวของ หลักการและทกัษะการปฏิบัติเพ่ือใหการพยาบาลแบบองครวมแกผูใชบริการที่เปนบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ในทุกภาวะสุขภาพ ทุกวัย และหญิงตั้งครรภ เพ่ือใหผูใชบริการสามารถดูแล
ตนเองไดทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บปวย จัดการและตัดสินใจกับภาวะสุขภาพของตนเองไดอยาง
เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนจึงมุงใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ    
มีความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชบริการโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณคาของชีวิตมนุษยอยาง
เทาเทียมกัน การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตองมีความสอดคลองกัน จึงจะ
ชวยผูเรียนใหสามารถนําความรูภาคทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติได ดังนั้นการเรียนภาคทฤษฎี      
การเรียนในหองปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณจําลอง และการปฏิบัติในสถานการณจริง จึงมี
ความสําคัญเปนอยางย่ิงที่จะสรางบัณฑิตใหมีความรู มีทักษะทางปญญา มีความรับผิดชอบ และ
สามารถสื่อสารและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีทักษะการคิดวิเคราะห ตลอดจนปฏิบัติ    
การพยาบาลอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
๑. มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรที่เก่ียวของ สามารถประยุกตไดอยาง 

เหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน และศึกษาตอในระดับสูงข้ึน 
๒. สามารถใหการพยาบาลไดอยางเปนองครวม แกผูใชบริการทุกชวงวัย ทุกภาวะสุขภาพ  

ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใชศาสตรและศิลปะทาง 
การพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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๓. มีความสามารถคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ และแกปญหาอยาง
สรางสรรคทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณทั่วไป 

๔. สามารถใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข และใชสถติไิดอยางเหมาะสมในวิชาชีพ 
๕. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย มีความรับผิดชอบ และมี 

ความเอ้ืออาทร 
๖. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเปนทีม  

กับ สหวิชาชีพ 
๗. มีความสามารถในการบริหารจัดการในองคกรทางสุขภาพ  
๘. สนใจใฝรูและสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสงัคมไดอยางตอเนื่อง 
๙. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร 
๑๐. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการพยาบาล และคุณคาแหงตน 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 
สาขาพยาบาลศาสตร กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดาน ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสาขาพยาบาลศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้ 
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

๕.๑.๑ มีความรู ความเขาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติการพยาบาล 

๕.๑.๒ สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได 
๕.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
๕.๑.๔ มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
๕.๑.๕ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย 
๕.๑.๖ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมใน 

การดํารงชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 
๕.๑.๗ เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
๕.๑.๘ สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรู และเขาใจสิทธิของตนเองเพ่ือปกปองสิทธิ

ของตนเองที่จะถูกละเมิด 
๕.๒ ความรู 

๕.๒.๑ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพ้ืนฐานชีวิตและพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๕.๒.๒ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบ
สุขภาพ และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตอระบบสุขภาพ 
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๕.๒.๓ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการพยาบาล และการนําไปใช 
๕.๒.๔ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาความรู  

การจัดการความรูกระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการจัดการองคกร 
๕.๒.๕ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

การพยาบาล และระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาล 
๕.๒.๖ มีความรู ความเขาใจใน วัฒนธรรม สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และ

สังคมโลกที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพและประชาชน 
๕.๓ ทักษะทางปญญา 

๕.๓.๑ ตระหนักรูในศักยภาพและสิ่งที่เปนจุดออนของตน เ พ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเพิ่มมากข้ึน สามารถนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรูที่มี
ประสิทธิภาพ และการเปนผูนําที่เขมแข็ง 

๕.๓.๒ สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
๕.๓.๓ สามารถนําขอมูล และหลักฐานไปใชในการอางอิง และแกไขปญหาอยางมี

วิจารณญาณ 
๕.๓.๔ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เก่ียวของ  

รวมทั้ง ใชประสบการณเปนฐาน เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ในการใหบริการ    
การพยาบาล 

๕.๓.๕ สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ในการแกไขปญหา 

๕.๓.๖ สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและ
บริบททางสุขภาพที่เปล่ียนไป 

๕.๔ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ

ผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา 
๕.๔.๒ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณที่
แตกตางกัน 

๕.๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีใน
องคกร ในสถานการณที่หลากหลายและสถานการณเฉพาะหนา 

๕.๔.๔ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม และรับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ  องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง 
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๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑ สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติ ในการพยาบาลอยางเหมาะสม 
๕.๕.๒ สามารถแปลงขอมูลใหเปนขาวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอานวิเคราะห  

และถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอ่ืนไดอยางเขาใจ 
๕.๕.๓ สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การอาน  

การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้งสามารถอานวารสาร และตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ 
๕.๕.๔ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานที่จําเปน 
๕.๕.๕ สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
๕.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๕.๖.๑ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอยางเปนองครวมโดยประยุกตใชศาสตรและ
ศิลปะทางการพยาบาล รวมทั้งใชกระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ และการสื่อสารเชิง
บําบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

๕.๖.๒ สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล  
การบําบัดและการบรรเทาอาการ และการฟนฟูสุขภาพ แกผูใชบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย 
รวมทั้งการผดุงครรภ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ (พ.ศ. ๒๕๒๘) และที่แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๕.๖.๓ สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผูปวย 

๕.๖.๔ สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึ งความเปนปจเจกบุคคล  และ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

๕.๖.๕ แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาชีพ 
และการทํางานในชุมชน ในหนวยบริการสุขภาพชุมชน 

๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ 
สภาการพยาบาลเปนองคกรวิชาชีพ ที่มีหนาที่ควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยให

ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร รับรองสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการและสภาการพยาบาล ดังนี้ 
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จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕๐ หนวยกิต โดยมีสัดสวน
จํานวนหนวยกิตข้ันต่ําของแตละหมวดวิชา ดังนี้ 

๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๐๔ หนวยกิต จําแนกไดดังนี ้

๗.๒.๑ กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๒๘ หนวยกิต 
๗.๒.๒ กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา ๗๖ หนวยกิตทัง้รายวิชาภาคทฤษฎีทางการพยาบาล  

และรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานการณจรงิ 
            โดยรายวิชาภาคทฤษฎทีางการพยาบาล มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  

๕๑  หนวยกิต  รายวิชาภาคปฏิบัติในสถานการณจริง มจีํานวนหนวยกิตรวม 
ไมนอยกวา ๒๕ หนวยกิต โดย ๑ หนวยกิต ภาคปฏิบัตใินสถานการณจรงิ ตอง
จัดการเรียนการสอนไมต่ํากวา ๖๐ ชั่วโมง ทั้งนี้กลุมรายวิชาการพยาบาล
มารดาและทารก  การผดุงครรภ และการวางแผนครอบครัว ทั้งภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏิบัติมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

     ๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา 
เนื้อหาสาระสําคัญประกอบดวยกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาชีพ 
กลุมพื้นฐานวิชาชีพ ไดแก ชีวเคมี ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา    

จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ชีวสถิติ จิตวิทยา พัฒนาการตามวัย โภชนศาสตร และระบาดวิทยา 
กลุมวิชาชีพ ประกอบดวยวิชาการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ

จริง โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญ ไดแก (๑) การประเมินภาวะสุขภาพ (๒) มโนมติและทฤษฎีทางการ
พยาบาล (๓) สารสนเทศทางการพยาบาล (๔) หลักการและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล    
(๕) การบริหารการพยาบาลและการบริหารองคกรสุขภาพ (๖) การพยาบาลผูใหญทั้งในภาวะวิกฤติ
และเรื้อรัง (รวมอายุรศาสตร ศัลยศาสตรและนรีเวชวิทยา) (๗) การพยาบาลเด็กและวัยรุน (๘) การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร (๙) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องตน  
(๑๐) การพยาบาลมารดาและทารก (๑๑) การผดุงครรภ (๑๒) การวางแผนครอบครัว (๑๓) การ
พยาบาลผูสูงอายุ และ (๑๔) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
๙.๑ กลยุทธการสอน 

การจัดการเรียนการสอนใหเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และชี้นําตนเองในการเรียนรู โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม มีการออกแบบการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา ที่สามารถวัดและประเมินการมีสวนรวมของผูเรียนไดอยางชัดเจน และใช
วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสถานการณจริง      
การสอนในหอผูปวย และ การสอนขางเตียง โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของผลการเรียนรูทั้ง ๖ ดาน 
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ผานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห และการแกไขปญหา โดยใชปญญาและ
หลักฐานเชิงประจักษ มีการประเมิน ทั้งความกาวหนา และประเมินผลรวบยอด 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
การวัดและประเมินผลตองดําเนินการอยางเปนระบบ ใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย 

สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบงสัดสวนน้ําหนัก   
การประเมินในแตละกิจกรรม หรือแตละดานใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูของรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ผูสอน         
ตองแจงใหผูเรียนทราบวิธีการประเมินผล ตลอดจนแจงผูเรียนทราบผังการออกขอสอบ ที่จะใชใน
การวัดและประเมินผลวิชาภาคทฤษฎีลวงหนา สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติ ใชการประเมินโดย
การสังเกตการปฏิบัติ การสอบภาคปฏิบัติในสถานการณจําลองและสถานการณจริง โดยวัดและ
ประเมินทักษะปฏิบัติตามที่กําหนดในหลักสูตร และตองนําผลการประเมินมาใชเพ่ือใหผูเรียนมี
โอกาสไดปรับปรุงตนเอง 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
สถาบันการศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาล
ศาสตรเปนอยางนอย โดยดําเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร            
และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 

๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา 
สถาบันจะตองจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

โดยสถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานเกี่ยวกับการทวน
สอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการใหคะแนนกับกระดาษคําตอบ รวมทั้งการประเมินดวยวิธี
อ่ืนที่กําหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา(ถามี)     
ซึ่งสถาบันการศึกษาจะตองมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบตอคณะกรรมการบริหารคณะ
ทุกภาคการศึกษา 

๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร 
ดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูครอบคลุม ผลการเรียนรูทุกดานตาม

มาตรฐานสาขาพยาบาลศาสตรอยางเปนระบบ เพ่ือประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ โดยมีการประเมินจากหลายแหลง รวมถึงการประเมินโดยแหลงฝกงาน ผูใชบัณฑิต 
บัณฑิตใหม และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเปนการพิสูจนวาผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูไมนอย
กวาที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

 

๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
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๑๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เนน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๑๑.๑.๒ มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอ
รายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

๑๑.๑.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู 

ใหเทียบโอนผลการเรียนรูไดเฉพาะในหลักสูตรที่ไดรับการเผยแพรโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว กรณีเปนสถาบันการศึกษาตางประเทศ ตองเปนสถาบันที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศ
นั้น ๆ และหากเปนนักศึกษาตางคณะในสถาบันเดียวกัน จะตองผานการประเมินทัศนคติตอวิชาชีพ 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของแตละมหาวิทยาลัย 

๑๒. คณาจารย และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

อาจารยประจําหลักสูตรตองมีจํานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  

๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารยประจํา 
๑๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรหรือสาขา

ที่เก่ียวของกับสุขภาพ โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร และมี
ประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาไมต่ํากวา ๒ ป  

๑๒.๑.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่งหรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่งที่ไมหมดอายุ สําหรับอาจารยที่สอนดานการ
พยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภชั้นหนึ่งที่ไมหมดอายุ 

๑๒.๑.๓  ปฏิบัติการพยาบาล สอน หรือวิจัยเก่ียวกับสุขภาพและการพยาบาลอยางตอเนื่อง 
๑๒.๑.๔ กรณีเปนอาจารยใหมที่ไมมีประสบการณการสอนทางการพยาบาลตองผาน 

การอบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรดานการจัดการเรียน 
การสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงกันได และสภาการพยาบาลใหการเห็นชอบ 

๑๒.๒ อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑสภาการพยาบาล 
๑๒.๒.๑ ในภาพรวมกําหนด ดังนี้คือ  

อาจารย : นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาไมมากกวา  ๑ : ๖ 
๑๒.๒.๒ การฝกปฏิบัติทางการพยาบาลในแตละหอผูปวยหรือในชุมชน 

อาจารย : นักศึกษาไมมากกวา    ๑ : ๘ 
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ทั้งนี้จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวาจํานวน ๕ คนตามที่กําหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณการสอนทางการพยาบาลครบทุกสาขาหลัก
ทางการพยาบาล ไดแก การพยาบาลจิตเวชศาสตร การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลผูใหญ 
การพยาบาลเด็ก และการพยาบาลแมและเด็ก หรือสูติศาสตร ในกรณีที่มีอาจารยพิเศษสอน
ปฏิบัติการพยาบาลใหคงอัตราสวนเดียวกัน และจํานวนอาจารยพิเศษตองไมเกิน ๑ ใน ๔ ของ
อาจารยประจํา 

๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
จัดใหมี บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผูชวยสอนในหองปฏิบัติ 

การพยาบาลในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของ
สถาบันการศึกษาทั้งในงานบริหาร การเงิน และบริการโสตทัศนูปกรณเปนอยางนอย 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน 

๑๓.๑.๑ มีอาคารเรียนและหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนการสอน รวมถึงหองเรียน
กลุมยอยอยางเพียงพอ 

๑๓.๑.๒ มีหองทํางานที่เหมาะสมและเอ้ือตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร 
๑๓.๑.๓ มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 
๑๓.๑.๔ มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพที่เหมาะสมและ

มีอุปกรณเพียงพอ 
๑๓.๑.๕ มีหองปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขาวิชา  ในการฝกทักษะหรือเปน 

หองปฏิบัติการ พยาบาลที่สามารถใชไดทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล ในการฝกทักษะและมี
อุปกรณที่ทันสมัยเพียงพอและพรอมใช โดยมีหุนฝกทักษะการพยาบาลพื้นฐานครบถวนเพียงพอ  
มีหุนฝกทักษะการฟนคืนชีพ หุนทําคลอด และอุปกรณการฝกทักษะอ่ืน ๆ ครบตามทักษะ 
การพยาบาลในรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

๑๓.๑.๖ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และมีคอมพิวเตอรที่สามารถสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตได จํานวนอยางนอย ๑ เครื่องตอนักศึกษา ๑๐ คน 

๑๓.๑.๗ มีหองเรียนและอุปกรณโสตที่ เพียงพอและเหมาะสม  กับกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่กําหนดไวในรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 

๑๓.๑.๘ มีหองสมุดที่มีตําราหลักทางการพยาบาล  มีหนังสือหรือตําราทาง 
การพยาบาลที่ทันสมัยไมนอยกวา ๑๐ ชื่อเรื่องตอสาขาวิชา และมีหนังสือทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตรสุขภาพไมนอยกวา ๕๐ เลมตอนักศึกษา ๑ คน หรือสามารถสืบคนไดจากระบบ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาตองสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวกและทุก
โอกาส 
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 ๙

๑๓.๑.๙ มีวารสารทางการพยาบาลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่เปนปจจุบัน
ไมต่ํากวาภาษา ละ ๑๐ ชื่อเรื่อง โดยมีการรับตอเนื่องอยางนอย 1 ป หรือมีฐานขอมูลวารสาร
พยาบาลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวก และทุกโอกาส 

๑๓.๑.๑๐ มีระบบเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงขอมูลทั้งในและ
ตางประเทศ 

๓.๑.๑๑ มีแหลงฝกหลักในวิชาปฏิบัติการพยาบาลเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิซึ่ง
ไดรับการ ประกันคุณภาพ หรือมีระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีจํานวน ผูใชบริการเพียงพอตอ
การฝกปฏิบัติการพยาบาล และการฝกงานของนักศึกษา โดยไมกระทบกระเทือนตอสุขภาวะของ
ผูใชบริการ และคุณภาพการบริการ 

๑๓.๑.๑๒ มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษา และอาจารย
และปองกันอันตรายที่อาจเกิดระหวางการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหวางการเดินทางไปและ
กลับจากการฝกงานในแหลงฝกปฏิบัติ 

๑๓.๒ การจัดการ 
๑๓.๒.๑ มีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
๑๓.๒.๒ มีการวางแผนความตองการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอยางตอเนื่อง 
๑๓.๒.๓ มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอ และอยูในสภาพพรอมใช

ตลอดเวลา 
๑๓.๒.๔ มีการประเมินคุณภาพ และ ปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้งแหลง

ฝกอยางตอเนื่องอยางนอยทุกภาคการศึกษา 
๑๓.๒.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารยเพ่ือการปรับปรุง 

คุณภาพ ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน 

๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย  
๑๔.๑ เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางตอเนื่อง เพ่ือ 

สนับสนุนความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรูในทุกดาน 
๑๔.๒ พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางการพยาบาลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
๑๔.๓ พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ การวิจัย และตีพิมพเผยแพรผลงานใน 

วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
๑๔.๔ พัฒนาคุณวุฒิใหสูงข้ึน 
๑๔.๕ พัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง 
๑๔.๖ เขารวมประชุม สัมมนาวิชาการอยางนอยปละ ๑๕ ชั่วโมง 
๑๔.๗ เพ่ิมพูน และพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับอาจารยใหมจะตองมีการพัฒนา สูบทบาทการเปนอาจารย โดยการปฐมนิเทศเพ่ือ
แนะนําสูบทบาทการเปนอาจารยและการทําหนาที่ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา รับการอบรม
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หลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเคียงกันได มีการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาบทบาทและจรรยาบรรณอาจารยผาน
ระบบพ่ีเล้ียง หรือระบบที่สถาบันกําหนด 

๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร โดยมีตัวบงชี้หลัก ดังนี้ 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 
 

ปที่ 5 
 

๑๕.๑  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทุก
ประเด็นเปนอยางนอย 

 

X X X X X 

๑๕.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ กอนการเปดหลักสูตร
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๑๕.๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา          

X X X X X 

๑๕.๕  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 X X X X 

๑๕.๖  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ 
๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  

 X X X X 

๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน 
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว 

  X X X 

๑๕.๘ อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปน 
อยางนอย 

X X X X X 

๑๕.๙  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 
 

ปที่ 5 
 

๑๕.๑๐ อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและ

วิชาชีพไมนอยกวา ๑๕ ช่ัวโมง/ปการศึกษา 
X X X X X 

๑๕.๑๑ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาตรงตาม
งานที่รับผิดชอบทุกคนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ช่ัวโมง
ตอปการศึกษา  

X X X X X 

๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐       X X 

๑๕.๑๓  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X

๑๕.๑๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยพยาบาลเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕  

 X X X X 

๑๕.๑๕ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุน 
การเรียนการสอนเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕  

 X X X X 

 

สถาบันการศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ ๑-๑๐ ครบถวน   
และมีผลการดําเนินการรวม บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน อยูในเกณฑดีอยางนอย ๒ ปการศึกษาอยางตอเนื่อง กอนไดรับการเผยแพร 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรสูการปฏิบัติ 
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตรควร

ดําเนินการดังนี้ 
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษาตาม

หลักสูตรในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๕ คน 
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาพยาบาล
ศาสตร ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และ ผูแทนสภาการพยาบาลอยางนอย ๑ คนเพ่ือ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร ) 
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๑๖.๓ ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาโครงสรางหลักสูตร เนื้อหา
สาระสําคัญและผลการเรียนรู ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเปนหลัก สถาบันอาจเพ่ิมเติม
ผลการเรียนรูเฉพาะของหลักสูตร ใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่แตกตางจากสถาบันอ่ืน โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร
มีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขอ อยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ 
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชา
จะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนามใหเสร็จสมบูรณ
กอนการเปดสอน  

๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษา ตองเสนอสภาสถาบัน อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบัน ควรกําหนดระบบและกลไกของการ
จัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามใหชัดเจน  

๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษา ตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติให
เปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบัน 
อนุมัติ และใหสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบตามที่สภาการพยาบาลกําหนด 

๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม ใหบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรูที่คาดหวังของสาขา 

๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแต
ละรายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน และ
หากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
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มคอ. ๑ 

 ๑๓

๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ
และรายละเอียดยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับ
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการ
ดําเนินการของหลักสูตรตอไป 
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การรับรองคุณวุฒิ เพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai 
Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร
ตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น และสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบแลว 

๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปตอเนื่องกัน ๒ ป 
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร  

๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการ
รักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองเปนไปตามที่มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร กําหนด ทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่ กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

------------------------------------------ 
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ตัวอยาง 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัไทย 

    คณะพยาบาลศาสตร 

หมวดที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑. ชื่อหลักสูตร  

พยาบาลศาสตร 
Nursing Science 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

พย.บ. 

Bachelor of Nursing Science 

B.N.S. 

๓. วิชาเอก 

ไมม ี

๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

๑๔๔ หนวยกิต 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

๕.๒ ภาษาทีใ่ช ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
๕.๓ การรับเขาศกึษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น  เปนหลกัสตูรเฉพาะของสถาบันท่ีจดัการเรียนการสอน
โดยตรง 

๕.๕ การใหปริญญาแกผูสาํเร็จการศกึษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

 

มคอ.๒ 
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๖. สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ ปรับปรุงจากหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔ ๙ 

เปดสอนภาคการศกึษาท่ี  ๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

คณะกรรมการ บริหารคณะ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี ๑๒ วันท่ี ๑๕ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

สภาสถาบันอนุมตั ิ/ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี ๒/๒ วันท่ี ๔ เดือน พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๕๒  

สภาการพยาบาลเหน็ชอบหลกัสตูร เม่ือวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓ 

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสตูรทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน 

 ปการศกึษา ๒๕๕๕ (หลังจากเปดสอนเปนเวลา ๒ ป) 

๘. อาชพีทีส่ามารถประกอบไดหลงัจบการศกึษา 

เปนพยาบาลวชิาชีพในสถานบริการสขุภาพทุกระดบั (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาล
ประจําโรงเรียน/สถานประกอบการอืน่ๆ   ประกอบอาชีพอสิระดานการพยาบาลและการผดงุครรภ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ ศึกษาตอระดับปริญญาโท  ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร หรือ
สาขาท่ีเกี่ยวของ 

๙. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. นางสาวดลใจ  ไทยคง   

 เลขประจําตวัประชาชน ๐๑๐๑๐๐๒๐๑๐๐๒๑  

ตาํแหนง  รองศาสตราจารย 
คณุวฒุกิารศกึษา  พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. นางอวยพร ชัยช่ืน   

 เลขประจําตวัประชาชน ๐๑๐๑๐๐๓๐๒๐๐๒๒ 
ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย 
คุณวุฒิการศึกษา  พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๐.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 

สอนภาคทฤษฎี   และสอนปฏิบตักิารในหองปฏิบตักิารพยาบาลท่ีคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวทิยาลยั ไทย ฝกปฏิบตักิารพยาบาลในสถานการณจริงท่ีสถานบริการสขุภาพ ทุกระดับ ระดับ
ปฐม -ภูมิ ไดแก  สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ระดับทุติยภูมิ ไดแก  โรงพยา บาลชุมชน  

โรงพยาบาล ท่ัวไป  ระดับตติยภูมิ  ไดแก โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลเอกชน 
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๑๑.  สถานการณภายนอกหรือการพฒันาทีเ่ปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
๑๑.๑  สถานการณหรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ   

การพฒันา ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําใหวิถีชีวิต ของประชาชนถูกผลักดันให มี 
การแขงขันสูง  ลักษณะการทํางานตองเรงรีบ เพื่อใหรองรับกับคาครองชีพท่ีสูงข้ึน  คนในวัยแรงงาน
คือรุนพอแมตองทํางานหนักมากข้ึน  สงผลใหเกิด ปญหาสขุภาพ ท่ีเกี่ยวของกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะ  
การ เจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เบาหวาน  
ความดันโลหิตสูง โรคเครียด  นอกจากน้ียังสงผลกระทบตอโครงสราง ครอบครัว  จากการ ท่ีพอแม
ตองทํามาหาเลี้ยงชีพ ใชเวลากบัการทํางานนอกบาน หรือจังหวดัหางไกล ทําใหครอบครัวมีขนาด
เล็กลงและขาดความแข็งแกรง เด็กวัยรุนไดรับการดูแลเอาใจใสจากพอแมนอยลง จึง มีปญหามากข้ึน 
ไดแก  การใช ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธท่ีไมปลอดภัย  การตัง้ครรภไมพงึปรารถนา ตลอดจน
ปญหาสังคมท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซ่ึงจะสงผลตอภาวะ
สุขภาพในท่ีสุด ดงัน้ัน การจัดการเรียนการสอนในหลกัสตูรตองนําปญหาสขุภาพของประชาชนมา
พจิารณาอยางรอบดาน และใหความสําคัญท่ีสุขภาวะของประชาชนดวย 

๑๑.๒ สถานการณหรือการพฒันาทางสงัคมและวัฒนธรรม  

ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และการสือ่สาร ทําใหคนไทยเรียนรูขาวสาร 
และรับวัฒนธรรมจากตางชาติ วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป  ประกอบกบัการเปลีย่นแปลง
โครงสรางประชากรและลกัษณะโครงสรางของครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดีย่ว 
การพัฒนาทางสังคมของประเทศไทยยังไมเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงมีอิทธิพลตอประชาชนท้ังในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ทําใหรูปแบบการ
ดาํรงชีวติของคนไทย เชน การพกัผอน การทํากจิกรรม การเดนิทาง การรับประทานอาหาร การมี
เพศสัมพันธ และบริบทอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน ท่ีมีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย นอกจากน้ันนโยบายของรัฐบาลในการใหไทยเปน
ศนูยกลางของบริการสขุภาพ จึงมีคนตางชาตเิขามารับบริการดานสขุภาพมากข้ึนในทุกป 

๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑ .๑ และ ๑๑ .๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธ  

กิจของสถาบัน 

๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 

การพฒันาหลกัสตูรจะเนนการพฒันาศกัยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใน  
การดูแลสุขภาพของตนเอง เพิ่มบทบาทของผูสําเร็จการศึกษาในการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพแกบุคคลทุกชวงวัย โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและผูสูงอายุ สามารถใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

๑๒.๒ ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

บูรณาการพนัธกจิดานการวจัิยและการบริการวชิาการ ท่ีตอบสนองตอปญหาสขุภาพ
ของประชาชนในทองถิน่ เขากบัการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวชิาทางการพยาบาล และ
สงเสริมผูเรียนใหทํากิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชนรวมกับอาจารย โดยคํานึงถึง
สถานการณปญหาสขุภาพท่ีเฉพาะของทองถิน่และประเทศ 
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๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและคณะแพทยศาสตร 
มีจํานวน  ๑๑  รายวิชา ไดแก  
๑๓.๑.๑ หมวดพืน้ฐานวชิาชีพ จํานวน ๑๑ รายวชิา 

คณะวทิยาศาสตร  จํานวน ๓ วชิา  คือ 

๐๑๐๐ ๐๑๐  ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

    Biostatistics for Health Sciences 

๐๑๐๐ ๐๑๑  เคมีอินทรียเบ้ืองตนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

    Basic Organic Chemistry for Health Sciences 

๐๑๐๐ ๐๑๒  ชีววิทยาท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  General Biology for Health Sciences 

คณะเภสชัศาสตร   จํานวน ๒ วชิา  คือ 

๐๒๐๐ ๐๑๐  เภสชัวทิยา 

  Pharmacology ๑ 

๐๒๐๐ ๐๑๑   เภสชัวทิยา  ๒ 

  Pharmacology ๒ 

คณะแพทยศาสตร  จํานวน ๖ วิชา  คือ 
๐๓๐๐ ๐๑๐  ชีวเคมีสาํหรับวทิยาศาสตรสขุภาพ 

  Biochemistry for Health Science 

๐๓๐๐ ๐๑๑  กายวภิาคศาสตรของมนุษย 
  Human Anatomy 

๐๓๐๐ ๐๑๒  สรีรวทิยาของมนุษย 
  Human  Physiology 

๐๓๐๐ ๐๑๓  ปรสิตวิทยาของมนุษย 
  Human Parasitology 

๐๓๐๐ ๐๑๔  พยาธิวิทยาของมนุษย 
  Human Pathology 

๐๓๐๐ ๐๑๕  จุลชีววิทยาท่ัวไป 

   General  Microbiology 

๑๓.๒ รายวิชาในหลกัสตูรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอื่น 

จํานวน ๑ รายวชิา คอื 

๐๔๐๓ ๒๑๒  สขุภาพนานาชาติ 
     International Health 
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๑๓.๓ การบริหารจัดการ 

๑๓.๓.๑ แตงตัง้ผูประสานงานรายวชิาทุกวชิา เพือ่ทําหนาท่ีประสานงานกบัภาควชิา 
อาจารยผูสอน และนักศกึษา ในการพจิารณา ขอกาํหนดรายวชิา  การจัดการเรียนการสอน  และ 
การประเมินผลการดาํเนินการ 

๑๓ .๓.๒ มอบหมายคณะกรรมการหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิตควบคมุ  

การดาํเนินการเกีย่วกบักระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ใหเปนไปตามขอกาํหนดรายวชิา 

หมวดที ่ ๒  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัไทย มีความเช่ือวา การพยาบาลท่ีมคีณุภาพจะตอง
ปฏิบตัอิยูบนพืน้ฐานของศาสตรทางการพยาบาล ( Nursing Science) และศาสตรท่ีเกี่ยวของ  

รวมกับทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร ความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเปนผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความรับผิดชอบ โดย มีความเช่ือในองคประกอบทางการพยาบาล ดังน้ี
 ผูใชบริการ หมายถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน ซ่ึงมีศักยภาพในการดูแลตนเองและผูอื่น 
โดยใชภูมิปญญาตามวัฒนธรรม   ปจเจกบุคคลมีลักษณะเปนองครวมประกอบดวยกาย จิต สังคม 
ปญญา และจิตวิญญาณ 

 สิ่งแวดลอม เปนระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  มีการแลกเปลี่ยน  มีความหลากหลาย ตาม
ลักษณะทางวฒันธรรม และมีอิทธิพลตอสุขภาพและการดแูลสขุภาพของผูใชบริการ 

 สุขภาพของผูใชบริการ เปนสุขภาวะ ท่ีมีภาวะทางกาย  จิต สังคม ปญญา และจิต
วิญญาณของผูใชบริการท่ีเปนผลจากการดูแลตนเองโดยใชศักยภาพและภูมิปญญา  ท่ีนําไปสูภาวะ
สมดุล และความผาสุกในทุกระดับปญหาสุขภาพ 

 การพยาบาล เปนบริการท่ีเปนระบบ และตอเน่ือง ท่ีใชศาสตรทางการพยาบาลและศาสตร
ท่ีเกี่ยวของเพื่อ การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค บําบัดดูแล  และฟนฟูสภาพของผูใชบริการ โดย
มุงเนนใหผูใชบริการเปนศูนยกลางของการดูแล และใหความสําคัญท่ีสุขภาวะของผูใชบริการ 

 การจัดการศกึษาทางการพยาบาล เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และการเรียนรูท่ีผูเรียนพึ่งพา
ตนเอง  โดยการพฒันา สมรรถนะใหเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปญญา   

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการปฏิบตักิารพยาบาล ตลอดจนการเปนผูมภีาวะผูนาํและมีความสามารถใน
การคิดแกปญหาอยางเปนระบบ เทาทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 เพื่อใหบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังน้ี 

๑. มีคณุธรรม จริยธรรมในการดาํรงชีวติและการปฏิบตังิาน  

๒. มีทัศนคติท่ีดีและมีศรัทธาตอวิชาชีพการพยาบาล  
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๓. มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรทีเ่กีย่วของ  ตลอดจนสขุภาวะของ
ประชาชน 

๔. มีทกัษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการพยาบาลท่ีทนัสมัยอยาง
ตอเน่ือง 

๕. มีความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๖.  สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

๗. คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกปญหาอยางสรางสรรคท้ังท่ีเกี่ยวกับปฏิบัติ  

การพยาบาลและสถานการณทัว่ไป 
๘. ปฏิบตักิารพยาบาล ตอผูใชบริการท้ังคนไทยและคนตางชาติ ใน บทบาทและขอบเขต

ของวชิาชีพ ดวยความเอือ้อาทร มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ  และ
คาํนึงถงึความตางภาษาและตางวฒันธรรม 

๙. ปฏิบตักิารพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว  และชุมชนอยางเปนองครวม 
โดยใชศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรท่ีเกี่ยวของ โดยมีผูใชบริการเปนศูนยกลาง 

๑๐. มีความสนใจใฝเรียนรู  พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเน่ือง โดยการศึกษาในระดับท่ี
สูงข้ึน 

๒.  แผนพฒันาปรับปรุง 

คาดวาจะดาํเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศกึษา (๔ ป)  
 

การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ หลกัฐาน/ตัวบงชี้ 
๑.  แผนการพฒันาการจดัการเรียน
การสอนทีเ่นนชมุชนเปนหลัก 

๑.  เพิ่มพูนทักษะอาจารยใน 

การสอนทีเ่นนชมุชนเปนหลัก 
๒.  สงเสริมการทาํวจิยัและบริการ
วิชาการในชุมชน 

๓. ใชชุมชนเปนฐานในการจัด 

การเรียนการสอน 

๑. ผลการประเมนิของนักศกึษาตอ
ประสิทธภิาพการสอนโดยเนนชมุชนเปนหลัก
ของอาจารย 
๒.  จาํนวนงานวจิยัและโครงการบริการวชิาการ
ที่ดําเนินการในชุมชน และรวมกับชุมชน 

๓. ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนและ
ประชาชนที่เก่ียวของตอการปฏิบัติงานของ
นักศกึษา 
๔. จํานวนรายวิชาที่ใชชุมชนเปนฐานใน 

การจดัการเรียนการสอน 

๒.  แผนการพฒันาเร่ืองการบรูณา-

การการสรางเสริมสุขภาพใน
รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ทางการพยาบาล 

๑. บรูณาการ/เพิม่เน้ือหาเร่ืองการ
สรางเสริมสุขภาพในรายวชิา
ทางการพยาบาล 
๒. สงเสริมการเรียนรูผานโครงงาน
หรือกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ 
๓. พัฒนานวตกรรมและส่ือที่ใชใน
การสอนเร่ืองการสรางเสริมสุขภาพ 

๑. จาํนวนรายวชิาทีบ่รูณาการ/เพิม่เน้ือหา 
การสรางเสริมสุขภาพ 
๒.  จาํนวนโครงงานหรือกิจกรรมทีเ่นนการ
สรางเสริมสุขภาพ 
๓. จํานวนนวัตกรรมและส่ือที่ใชในการสอนเร่ือง
การสรางเสริมสุขภาพ 

* จาํนวนรายวชิาทีบ่รูณาการ/เพิม่เน้ือหาการ
สรางเสริมสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของ
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การพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ หลกัฐาน/ตัวบงชี้ 
รายวชิาการพยาบาลทัง้หมด 

* จาํนวนโครงงานหรือกิจกรรมเนนการสราง
เสริมสุขภาพไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของจาํนวน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน 

* จาํนวนนวตกรรมและส่ือทีใ่ชในการสอนเร่ือง
การสรางเสริมสุขภาพอยางนอย ๑ ชิ้นตอ ๑ 

รายวชิา ในแตละรายวชิาทีส่อนเร่ืองการสราง
เสริมสุขภาพ 

๓. แผนการสงเสริมการเรียน 

การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
๑. เพิ่มพูนทักษะอาจารยใน 

การสงเสริมผูเรียนเปนศูนยกลางใน
การเรียนรู 
๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารยที่
ปรึกษาและกิจกรรมใหสะทอนความ
เอ้ืออาทรและใหความสําคัญตอ
นักศกึษา 
๓. พฒันาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง 

๑. ผลการประเมนิประสิทธภิาพการจดัการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
๒.  ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบ
อาจารยทีป่รึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของคณะ 
๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบ
สารสนเทศทีส่นับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง 
๔.  ผลการประเมินการมีสวนรวมของนักศึกษา
ในการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมทาง
วิชาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ 

๔. แผนการพฒันาการจดัการเรียน
การสอนใหผูสําเร็จการศกึษามี
ทักษะปฏิบัติพยาบาลพรอมที่จะเขา
สูวิชาชีพ 

๑. สงเสริมกระบวนการจดัการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติที่เนนการมีสวน
รวมของบคุลากรแหลงฝกกับ
สถาบนัการศกึษา 
๒.  สงเสริมใหมีระบบการเพิ่มพูน
ทักษะปฏิบัติการพยาบาลของ
อาจารยใหทันสมัย 
๓. จัดระบบหองปฏิบัติการพยาบาล
ทีส่งเสริมการเรียนรูตามความ
ตองการของนักศึกษาและใชส่ือ
ภาษาอังกฤษ 

๑. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ และ
บุคลากรแหลงฝกตอการปฏบิตักิารพยาบาล
ของนักศกึษา 
๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ 

การปฏบิตักิารพยาบาลของบัณฑิต 
๓. รอยละ ของนักศึกษาที่มีคะแนนวิชาปฏิบัติ
ไมนอยกวา ๒.๕ จาก ๔ 

๕. แผนการพฒันาทกัษะการสอน/

การประเมนิผลของอาจารยตามผล
การเรียนรูทัง้ ๖ ดาน 

๑. พฒันาทกัษะการสอนของ
อาจารยทีเ่นนการสอนดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู 
ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกัษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๑. จาํนวนอาจารยทีไ่ดรบัการพฒันาทกัษะการ
สอนและการประเมินผลตามผล 

การเรียนรูทัง้ ๖ ดาน 
๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทักษะ
การสอนของอาจารยทีมุ่งผลการเรียนรูทัง้ ๖ 

ดาน 

๓. รอยละของผูสําเร็จนักศึกษาที่สอบผานเพื่อ
ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลในคร้ังแรก 
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หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการศกึษา 

 ๑.๑ ระบบ 

  เปนระบบทวภิาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ๑.๒ การจัดการศกึษาภาคฤดรูอน 

  มีการจัดการศกึษาภาคฤดรูอน ในการเรียนช้ันปที ่๒ และช้ันปท่ี ๓ 
 ๑.๓ การเทยีบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 
๒. การดาํเนินการหลกัสตูร  

 ๒ .๑ วัน – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน  

  - วิชาภาคทฤษฎี   เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร  เวลา ๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐ น.  

  - วิชาภาคปฏิบัติ  เรียนวันจันทร ถึงวันอาทิตย  

   เวรเชา  เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

   เวรบาย เวลา ๑๕.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. 

   เวรดึก  เวลา ๒๓.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. 

หมายเหตุ  ปฏิบัติสัปดาหละไมเกิน ๓๕ ช่ัวโมง 

 ๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

๒.๒.๑ สาํเร็จการศกึษาไมต่าํกวาช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญในแผนการ
เรียนท่ีเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

๒.๒.๒ เปนผูมีความประพฤติดี 
๒.๒.๓ มีสุขภาพสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอ

รายแรงหรือมีความผิดปกติท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๒.๒.๔ มีคุณสมบัติอื่นครบถวน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 ๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  ไมมี 
 ๒.๔ กลยทุธในการดาํเนินการเพือ่แกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศกึษาในขอ ๒.๓ 

  ไมม ี

 ๒.๕ แผนการรับนักศกึษาและผูสาํเร็จการศกึษาในระยะ ๕ ป 

  รับปละ ๑๐๐ คน คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาปละ ๑๐๐ คน 
ปการศึกษา ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ 

จาํนวนรับ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษา ๐ ๐ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณ ดังน้ี 

งบบุคลากร     xxxxxxxx บาท  

หมวดเงินเดือน  ๑๒,๓๔๕,๖๗๘   บาท 

หมวดคาจางประจํา  xxxxxxx   บาท  

งบดาํเนินการ     xxxxxxxx บาท 

หมวดคาตอบแทน xxxxxxx   บาท 

หมวดคาใชสอย  xxxxxxx   บาท 

หมวดคาวัสดุ  xxxxxxx   บาท 

หมวดสาธารณปูโภค  xxxxxxx   บาท 

งบลงทุน     xxxxxxxx บาท 

หมวดครุภัณฑ  xxxxxxx   บาท 

รวมทั้งสิ้น        xxxxxxxxxx บาท 

 

 ๒.๗ ระบบการจัดการศกึษา 

           จัดการศึกษาแบบช้ันเรียน 

  แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

      แบบทางไกลทางอนิเตอรเน็ต 

  อื่น ๆ (ระบุ) 

 ๒.๘ การเทยีบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลยั 
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยไทย  วาดวยการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. โครงสรางหลกัสตูร 

 ๓.๑ หลักสูตร 

  ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ๑๔๔ หนวยกิต 

 ๓.๑.๒ โครงสรางหลกัสตูร โครงสรางของหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาซ่ึงสอดคลองกับท่ี
กาํหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร เปนดังน้ี 

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลกัสตูร                                         ๑๔๔  หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป                                                              ๓๒   หนวยกิต 

    - กลุมสังคมศึกษาศาสตร                                               ๔  หนวยกิต 

   - กลุมวิชามนุษยศาสตร                                                ๔   หนวยกิต 

   - กลุมวิชาภาษา                                                       ๑๒   หนวยกิต 

   - กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร                               ๔   หนวยกิต 
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   - กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                       ๒   หนวยกิต 

   - กลุมวิชาพลานามัย                                                    ๒ หนวยกิต 

   - กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ                                             ๒ หนวยกิต 

   - กลุมสหศาสตร                                                         ๒ หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                                              ๑๐๖  หนวยกิต 

    - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                               ๒๙  หนวยกิต 

    - วิชาชีพ                                                            ๗๗  หนวยกิต 

ค. หมวดวิชาเลอืกเสรี                                                                       ๖  หนวยกิต 

  ๓.๑.๓ รายวิชาในหลกัสตูร 

 ก . หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ๑) กลุมวชิาภาษา ๑๒ หนวยกิต 

 ๐๐๐๑ ๐๑๐  ศลิปการแสดงออกทางภาษา      ๒(๒-๐-๔) 

        Language Expression  Rhetoric 

 ๐๐๐๑ ๐๑๑  ภาษาองักฤษเพือ่เตรียมความพรอม(ไมนับหนวยกิต)  ๒(๒-๐-๔) 

        Preparatory  English 

  ๐๐๐๑ ๐๑๒  ภาษาอังกฤษหลัก ๑        ๓(๓-๐-๖) 

          Foundation  English 1 

  ๐๐๐๑ ๐๑๓  ภาษาอังกฤษหลัก ๒             ๓(๓-๐-๖) 

          Foundation  English 1 

           ๐๐๐๑ ๐๑x  ศึกษาท่ัวไปเลือก (กลุมวชิาภาษาตางประเทศ) ๔ หนวยกิต 
 

   ๒)  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ๔ หนวยกิต 

        ๐๐๐๑ ๐๒๐  มนุษยกับการใชเหตุผล     ๒(๒-๐-๔) 

     Man and Reasoning 

       ๐๐๐๑ ๐๒x   ศึกษาท่ัวไปเลือก     ๒ หนวยกิต 
 

  ๓) กลุมวิชาสังคมศาสตร  ๔ หนวยกิต 

      ๐๐๐๑ ๐๓๐   มนุษยกับสังคม     ๒(๒-๐-๔) 

      Man  and  Society 

        ๐๐๐๑ ๐๓x   ศึกษาท่ัวไปเลือก    ๒ หนวยกิต 
 

   ๔)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ๔  หนวยกิต 

                          ๐๐๐๑ ๐๔๐  วทิยาศาสตรในชีวติประจําวนั    ๒(๒-๐-๔) 

   Science  in  Daily  Life 

        xxxx xxx      ศึกษาท่ัวไปเลือก    ๒ หนวยกิต 
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                   ๕  ) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๒  หนวยกิต  
        ๐๐๐๑ ๐๕๐  การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      ๒(๑-๒-๓) 

        Information Technology Applications        (ไมนับหนวยกิต) 

     ๐๐๐๑ ๐๕๑  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต    ๒(๒-๐-๔) 

                                 Information  and  Communication   

  Technology for Life Long Learning         (ไมนับหนวยกิต) 

              ๐๐๐๑ ๐๕x   ศึกษาท่ัวไปเลือก            ๒ หนวยกิต 
 

  ๖)  กลุมวชิาพลานามัย  ๒  หนวยกิต 

  ๐๐๐๑ ๐๖x  ศึกษาท่ัวไปเลือก     ๒ หนวยกิต 

๗)  กลุมวทิยาศาสตรสขุภาพ ๒ หนวยกิต 

              ๐๐๐๑ ๐๗x  ศึกษาท่ัวไปเลือก    ๒ หนวยกิต 
 

                     ๘)  กลุมสหศาสตร  ๒  หนวยกิต 

                        ๐๐๐๑ ๐๘x   ศึกษาท่ัวไปเลือก    ๒ หนวยกติ 
   

  ข.    หมวดวิชาเฉพาะ 

  ๑)  วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ   ๒๙  หนวยกิต 

    ๐๓๐๐ ๐๑๐  ชีวเคมีสาํหรับวทิยาศาสตรสขุภาพ          ๓(๓-๐-๖) 

                         Biochemistry for Health Science 

          ๐๒๐๐ ๐๑๐ เภสชัวทิยา  ๑             ๒(๒-๐-๔) 

                        Pharmacology 1   

         ๐๒๐๐ ๐๑๑ เภสชัวทิยา       .       ๒(๒-๐-๔) 

                         Pharmacology 2 

        ๐๓๐๐ ๐๑๑ กายวภิาคศาสตรของมนุษย           ๓(๒-๓-๕) 

     Human  Anatomy 

       ๐๓๐๐ ๐๑๒  สรีรวทิยาของมนุษย    ๓(๒-๓-๕) 

    Human  Physiology 

       ๐๓๐๐ ๐๑๓  ปรสิตวิทยาของมนุษย    ๒(๑-๓-๓) 

     Human  Parasitology 

       ๐๓๐๐ ๐๑๔  พยาธิวิทยาของมนุษย    ๒(๒-๐-๔) 

     Human  Pathology 

       ๐๓๐๐ ๐๑๕  จุลชีววิทยาท่ัวไป                 ๒(๑-๒-๓) 

    General Microbiology 
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     ๐๑๐๐ ๐๑๐ ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ             ๒(๒-๐-๔) 

                                Biostatistics for Health Sciences 

        ๐๔๐๑ ๐๑๐ โภชนบําบัดสาํหรับพยาบาล              ๒(๒-๐-๔) 

     Diet Therapy for Nurses 

             ๐๑๐๐ ๐๑๑  เคมีอินทรียเบ้ืองตนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ   ๑(๑-๐-๒) 

     Basic Organic Chemistry for Health Sciences 

                      ๐๔๐๖ ๐๑๐  พฒันาการตามวยักบัการสรางเสริมสขุภาพ   ๑(๑-๐-๒) 

     Human Developmental and Health Promotion   

          ๐๑๐๐ ๐๑๒ ชีววิทยาท่ัวไปสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ   ๒(๑-๒-๓) 

    General  Biology  for  Health  Sciences 

                         ๐๔๐๓ ๒๑๒ สขุภาพนานาชาติ      ๒(๒-๐-๔) 

      International Health 

 ๒)  วชิาชีพ  ๗๗  หนวยกิต 

           ๒.๑)  ภาคทฤษฎี  ๕๑  หนวยกิต 

         ๐๔๐๑ ๐๑๒  การสือ่สารทางสขุภาพสาํหรับพยาบาล    ๒(๒-๐-๔) 

                                Health Communication for Nursing 

       ๐๔๐๑ ๐๑๐  ศาสตรและทฤษฎีทางการพยาบาล             ๒(๒-๐-๔) 

                                  Nursing Science and Theories 

       ๐๔๐๑ ๐๑๓  การพยาบาลเพือ่การดแูลตนเอง    ๒(๒-๐-๔) 

                                 Nursing to Promote Self Care 

     ๐๔๐๑ ๐๑๑  การประเมินภาวะสขุภาพ     ๒(๐-๔-๒) 

                                 Health Assessment 

     ๐๔๐๑ ๐๑๔  การพยาบาลพืน้ฐาน      ๔(๒-๖-๗) 

                                Fundamental Nursing 

     ๐๔๐๑ ๐๑๕  จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมายท่ีเกีย่วของ   ๒(๒-๐-๔) 

                      กับวิชาชีพการพยาบาล 
                      Code of Practice and law for nursing profession 

     ๐๔๐๑ ๐๑๖   สารสนเทศเพือ่การพยาบาล     ๑(๑-๐-๒) 

                                 Information Technology for Nurse 

     ๐๔๐๑ ๐๑๗   กระบวนการวจัิยทางการพยาบาล    ๒(๒-๐-๔) 

      Nursing Research Process 

     ๐๔๐๑ ๐๑๘   การศกึษาอสิระ      ๑(๐-๓-๐) 

      Independent Study 
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    ๐๔๐๑ ๐๑๙ การบริการดวยหวัใจความเปนมนุษย    ๑(๑-๐-๒) 

  Humanizing care 

     ๐๔๐๑ ๐๒๐ การบริหารการพยาบาล      ๒(๒-๐-๔) 

    Nursing Administration 

      ๐๔๐๒ ๐๑๐ การพยาบาลผูใหญ ๑      ๓(๓-๐-๖) 

    Adult Nursing 1 

       ๐๔๐๒ ๐๑๑ การพยาบาลผูใหญ ๒      ๓(๓-๐-๖) 

     Adult Nursing  2 

       ๐๔๐๒ ๐๑๒ การพยาบาลผูสงูอายุ      ๒(๒-๐-๔) 

     Gerontological Nursing  

       ๐๔๐๖ ๐๑๐ การพยาบาลเดก็และวัยรุน     ๔(๔-๐-๘) 

     Pediatric and Adolescent Nursing  

       ๐๔๐๓ ๐๑๐ การพยาบาลมารดาและทารก    ๓(๓-๐-๖) 

     Maternity and Newborn Nursing 

       ๐๔๐๓ ๐๑๑ การผดงุครรภ        ๔(๔-๐-๘) 

              Midwifery  

                    ๐๔๐๑ ๐๒๑ หลักการและทฤษฎีการสรางเสริมสขุภาพ           ๑(๑-๐-๒) 

             Health Behavior and Health Promotion 

                      ๐๔๐๕ ๐๑๐ การใหการปรึกษาทางสขุภาพสาํหรับพยาบาล   ๒(๒-๐-๔) 

             Health Counseling for Nurse 

                      ๐๔๐๕ ๐๑๑ การพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวชศาสตร      ๓(๓-๐-๖) 

             Psychiatric and Mental Health Nursing  

              ๐๔๐๔ ๐๑๐ การพยาบาลชุมชน       ๔(๔-๐-๘) 

             Community Nursing  

     ๐๔๐๑ ๐๒๑ การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน     ๑(๐-๒-๑) 

             Basic Medical Care 

 

๒.๒) ภาคปฏิบัติ ๒๖ หนวยกิต 

   ๐๔๐๑ ๐๒๑ ปฏิบตักิารพยาบาลพืน้ฐาน   ๑(๐-๔-๐) 

            Fundamental Nursing Practice 

   ๐๔๐๒ ๐๑๓ ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๑    ๓(๐-๑๒-๐) 

            Adult Nursing Practicum 1 

                       ๐๔๐๒ ๐๑๔ ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๒    ๓(๐-๑๒-๐) 

            Adult Nursing Practicum 2 
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    ๐๔๐๒ ๐๑๕  ปฏิบตักิารพยาบาลผูสูงอายุ    ๑(๐-๔-๐) 

            Gerontology Nursing Practicum  

  ๐๔๐๖ ๐๑๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๑    ๒(๐-๘-๐) 

          Pediatric and Adolescent Nursing Practice 1 

  ๐๔๐๖ ๐๑๒ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๒             ๒(๐-๘-๐) 

            Pediatric and Adolescent Nursing Practice 2 

  ๐๔๐๓ ๐๑๒ ปฏิบตักิารพยาบาลมารดาและทารก    ๒(๐-๘-๐) 

          Maternity and Newborn Nursing Practice 1 

    ๐๔๐๓ ๐๑๓ ปฏิบัติการผดงุครรภ      ๓(๐-๑๒-๐) 

           Practice in Midwifery 

  ๐๔๐๕ ๐๑๒ ปฏิบตักิารพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวชศาสตร   ๒(๐-๘-๐) 

           Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum 

  ๐๔๐๔ ๐๑๑ ปฏิบตักิารพยาบาลชุมชน      ๒(๐-๘-๐) 

           Community Nursing Practice 

                      ๐๔๐๑ ๐๒๒ ปฏิบตักิารพยาบาลตางวฒันธรรม     ๒(๐-๘-๐) 

           Nursing Practice in Cultural Diversity 

                      ๐๔๐๑ ๐๒๓ ปฏิบตักิารพยาบาลวชิาชีพ     ๓(๐-๑๒-๐) 

           Professional Nursing Practice 

ค. วิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต 

          นักศกึษาสามารถเลอืกเรียนจากรายวชิาเลอืกเสรีทีม่กีารเปดสอน โดยคณะ
พยาบาลศาสตร  หรือคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยไทยหรือมหาวิทยาลัยอื่นท่ีข้ึนทะเบียน  ดังน้ี 

xxxx xxx   วิชาเลือกเสรี      ๒ หนวยกิต 

xxxx xxx   วิชาเลือกเสรี      ๒ หนวยกิต 

xxxx xxx   วิชาเลือกเสรี      ๒ หนวยกิต 

           ความหมายของรหสัวิชา 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

          ๐๐๐๑ xxx  หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

          ๐๐๐๑ ๐๑x  หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาภาษา  
          ๐๐๐๑ ๐๒x  หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร 
          ๐๐๐๑ ๐๓x  หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร 
          ๐๐๐๑ ๐๔x  หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
          ๐๐๐๑ ๐๕x  หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ๐๐๐๑ ๐๖x  หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาพลานามัย 

          ๐๐๐๑ ๐๗x  หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
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          ๐๐๐๑ ๐๘x  หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาสหศาสตร 
 หมวดวิชาเฉพาะ 

          -  วชิาพืน้ฐานวชิาชีพ 
          ๐๑๐๐ xxx  หมายถึง  วิชาของคณะวิทยาศาสตร 
          ๐๒๐๐ xxx  หมายถงึ  วชิาของคณะเภสชัศาสตร 
          ๐๓๐๐ xxx  หมายถึง  วิชาของคณะแพทยศาสตร 
          ๐๔๐๐ xxx  หมายถงึ  วชิาของคณะพยาบาลศาสตร 
          -  วชิาชีพ 

         ๐๔๐๑ xxx  หมายถงึ  วชิาในกลุมวชิาศาสตรและเทคโนโลยีทางการพยาบาล 

         ๐๔๐๒ xxx  หมายถงึ  วชิาในกลุมวชิาการพยาบาลผูใหญ 
         ๐๔๐๓ xxx  หมายถงึ  วชิาในกลุมวชิาการพยาบาลมารดาและทารกและการผดงุครรภ  
         ๐๔๐๔ xxx  หมายถงึ  วชิาในกลุมวชิาการพยาบาลชุมชน 

         ๐๔๐๕ xxx  หมายถงึ  วชิาในกลุมวชิาการพยาบาลสขุภาพจิตและจิตเวชศาสตร 
         ๐๔๐๖ xxx  หมายถึง  วิชาในกลุมวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน 

 ๓.๑.๔  แสดงแผนการศกึษา 

                   อยูในภาคผนวก 

            ๓.๑.๕  คําอธิบายรายวิชา 

                    อยูในภาคผนวก 

๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒ ิ

ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและ
สถาบัน 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห) 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร    

๑. รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง ๐๑๐๑๐๐๒๐๑๐๐๒๑ พย.ด. ๔ ๓ 

๒. ผศ.ดร.อวยพร  ชัยชื่น ๐๑๐๑๐๐๓๐๒๐๐๒๒ พย.ด. ๕ ๓ 

๓. ผศ.ดร.ดุจดาว  ชื่นชอบ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓ Ph.D.(Nursing) ๓ ๙ 

๔. ผศ.ดร.กมลวดี  คงสุข ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔ Ph.D.(Nursing) ๔ ๗ 

๕. รศ.ศศิวิไล  สวยงาม ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๕ M.N.S.  

(Adult Nursing) 

๖ ๗ 

๓.๒.๒ อาจารยประจํา      

๑. รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง ๐๑๐๑๐๐๒๐๑๐๐๒๑ พย.ด. ๔ ๘ 

๒. ผศ.ดร.อวยพร  ชัยชื่น ๐๑๐๑๐๐๓๐๒๐๐๒๒ พย.ด. ๕ ๙ 
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ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน สาขาวิชาและ
สถาบัน 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห) 

หลักสูตร
ปจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

๓. ผศ.ดร.ดุจดาว  ชื่นชอบ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓ Ph.D.(Nursing) ๓ ๙ 

๔. ผศ.ดร.กมลวดี  คงสุข ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔ Ph.D.(Nursing) ๔ ๘ 

๕. รศ.ศศิวิไล  สวยงาม ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๕ M.N.S.  

(Adult Nursing) 

๖ ๖ 

๖. รศ.ดร.ลัดศรี  สุดสวย ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๑ Ph.D.(Nursing) ๖ ๔ 

๗. ผศ.ดร.ฤดีพร ยิ่งใหญ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๒ Ph.D.(Nursing) ๕ ๖ 

๘. รศ.ดร.ดวงทิพย นาคพร ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๓ Ph.D.(Nursing) ๖ ๖ 

๙. ผศ.ดร.สุดใจ ชื่นจิต ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๔ พย.ด. ๕ ๘ 

๑๐.ผศ.ดร.อ่ิมเอม ดวงดี ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๕ พย.ด. ๖ ๘ 

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ     

๑. รศ.ดร.ดวงกมล  สดใส ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๖ Ph.D.(Nursing)  ๓ 

๒. รศ.ดร.ดลจิต  มั่งคง ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๗ Ph.D.(Nursing)  ๒ 

๓. รศ.ดร.เพลินใจ  สุขสันต ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๘ Ph.D.(Nursing)  ๒ 

๔. รศ.ดร.ศรีวัน   ดวงเอก ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๙ Ph.D.(Nursing)  ๒ 

๕. รศ.ดร.พรพิสุทธิ์  หมดจด ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๐ Ph.D.(Nursing)  ๒ 

๔.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม/ประสบการณในสถานการณจริง 
 ๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู 

๔.๑.๑  สามารถปฏิบตัิทักษะการพยาบาลข้ันพื้นฐานแกบุคคลทุกวัย ครอบครัว และ
ชุมชน โดยคํานึงถึงความตางวัฒนธรรม และทุกระดับของภาวะสุขภาพ และ
ระดบัการบริการสขุภาพ 

๔.๑.๒ สามารถนําผลงานวจัิยมาประยุกตใชในการปฏิบตักิารพยาบาล  

๔.๑.๓ สามารถทํางานเปนทีมในการใหบริการทางดานสขุภาพ ทําบทบาทไดทัง้ผูนาํ
และผูตาม แสดงออกซ่ึงภาวะผูนาํในสถานการณเฉพาะหนา มีความคดิริเร่ิม
สรางสรรคในการวเิคราะหปญหาและมีความเปนอสิระในการแสดงออก  

๔.๑.๔ มีความสามารถในการคดิอยางมีวจิารณญาณ คดิอยางสรางสรรค มีการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบและใชกระบวนการทางวทิยาศาสตรและการวจัิย  

๔.๑.๕ ใหการพยาบาลอยางเอือ้อาทรดวยความรักและศรัทธาในวชิาชีพ เคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน 
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๔.๒ ชวงเวลา  

ชั้นป/ภาค
การศึกษา 

ฝกประสบการณในสถานการณจริง ชวงเวลา/จํานวนชั่วโมง และเวลาเรียน 

๒/๒ ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 

 

๑ หนวยกิต ๖๐ ชั่วโมง 
วันอังคาร ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๒/ฤดูรอน ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๑ 

 

๓ หนวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันศุกร ๕๑/๒ สัปดาห 

๓/๑ ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๒ 

 

๓ หนวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๓/๑ ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร 
 

๒ หนวยกิต ๑๒๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๓/๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๑  

 

๒ หนวยกิต ๑๒๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๓/๒ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๒  

 

๒ หนวยกิต ๑๒๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๓/๒ ปฏบิตักิารพยาบาลมารดาและทารก  

 

๓ หนวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๓/๒ ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอาย ุ

 

๑ หนวยกิต ๖๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันศุกร  ๒ สัปดาห 

๓/ฤดูรอน ปฏิบัติการผดุงครรภ1  

 

๓ หนวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันอาทิตย ๕๑/๒ สัปดาห 

๔/๑ ปฏบิตักิารพยาบาลตางวฒันธรรม  

 

๒ หนวยกิต ๑๒๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๔/๒ ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน2 

 

๒ หนวยกิต ๑๒๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๔/๒ ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ1 

 

๓ หนวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง 
วันจันทร –วันอาทิตย ๕๑/๒ สัปดาห 

 

 หมายเหตุ : 1. การจดัชวงเวลาเวร 
- จดัเวรเชา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

- จัดเวรบาย  ๑๖.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. 

- จัดเวรดึก   ๒๔.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. 
 

    2. เวลาขึ้นอยูกับกิจกรรมในชุมชนดวย 
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๕.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 ๕.๑ คําอธิบายโดยยอ 

  หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาการศึกษาอิสระ เปนวิชาท่ีใหนักศึกษาได
ศกึษาประเดน็ปญหาทางการพยาบาลท่ีสนใจ โดยใชวธิกีารทางวทิยาศาสตร ภายใตการแนะนําของ
อาจารยทีป่รึกษา 

 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย  สามารถทําวิจัยเบ้ืองตนเพื่อใช
ในการแกปญหาทางการพยาบาลได  และสามารถเขียนผลงานวจัิยเพือ่การสือ่สารได  
 ๕.๓ ชวงเวลา 
  ช้ันปท่ี ๔ ภาคตน 

 ๕.๔ จํานวนหนวยกิต 

  ๑ หนวยกิต 

 ๕.๕ การเตรียมการ 
๕.๕.๑ มอบหมายอาจารยทีป่รึกษาโครงการใหนกัศกึษาเปนรายบุคคล 
๕.๕.๒ อาจารยทีป่รึกษาใหคาํปรึกษาในการเลอืกหวัขอ และกระบวนการศกึษาคนควา 

และประเมินผล 

๕.๕.๓ นักศกึษานําเสนอผลการศกึษาปากเปลาตอคณาจารยทีป่รึกษาประจําวชิาทุกคน 
เพื่อรับขอเสนอแนะและประเมินผล 

 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
๕.๖.๑ ผูสอนและผูเรียนกาํหนดหวัขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดย

กําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวชิา  

๕.๖.๒ ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 

๕.๖.๓ ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 

๕.๖.๔ ท้ังผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

๕.๖.๕ ผูเรียนนําเสนอผลการศกึษาและรับการประเมินโดยผูสอนประจํารายวชิาทุกคน
ซ่ึงเขารวมฟงการนําเสนอผลการศกึษา 

๕.๖.๖ ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศกึษาของผูเรียน 

๕.๖.๗ ผูประสานงานรายวชิานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเหน็ชอบจากอาจารย
ประจําวชิาทุกคน ผานคณะกรรมการหลกัสตูรและคณะกรรมการบริหารคณะ  
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หมวดที่  ๔  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

๑.  การพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนักศกึษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศกึษา 

๑.๑  ความสามารถดานการใช - เขาคายฝกทักษะการใชภาษาองักฤษ 
ภาษาองักฤษ - กจิกรรมชมรมภาษาองักฤษ 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
๑.๒  ความสามารถดานเทคโนโลยี -  กจิกรรมชมรมสารสนเทศทางการพยาบาล 
สารสนเทศ -  กจิกรรมชมรมคอมพวิเตอร 
 -  กิจกรรมเขาคายฝกทักษะเฉพาะดานเทคโนโลยีทางสุขภาพ 
๑.๓  มีจติอาสา -  แกนนําผูเรียนทัศนศกึษาท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 - จัดตั้งชมรมพยาบาลจิตอาสา 
 -  กจิกรรมเขาคายสงเสริมจิตอาสาสาํหรับผูเรียนพยาบาล 
 -  กจิกรรมบําเพญ็ประโยชนและบริการวชิาการแกสงัคมของ

ผูเรียนพยาบาล 

๒.  การพฒันาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 ๒.๑   คณุธรรม จริยธรรม 

  ๒.๑ .๑ ผลการเรียนรู ดานคณุธรรม จริยธรรม  

๒.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติงาน  

๒.๑.๑.๒ เสียสละ ซ่ือสัตย และมีวินัย  
๒.๑.๑.๓ มีจรรยาบรรณวชิาชีพ  
๒.๑.๑.๔ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย   
๒.๑.๑.๕ ควบคุมตนเองได  
๒.๑.๑.๖ แยกแยะความดีและความช่ัวได  
๒.๑.๑.๗ จัดการกบัปญหาจริยธรรมในการดาํรงชีพ และการปฏิบตังิานในวชิาชีพการ

พยาบาล  

๒.๑.๑.๘ เปนแบบอยางท่ีดีตอผูอื่นท้ังในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน  

๒.๑.๒ กลยทุธการสอนทีใ่ชพฒันาการเรียนรูดานคณุธรรมจริยธรรม  

๒.๑.๒.๑ จัดกจิกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวชิาทางการพยาบาลใหผูเรียนมีสวน
รวม  

๒.๑.๒.๒ เนนการเรียนรูจากสถานการณจริง  
๒.๑.๒.๓ เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตัวอยางท่ีครอบคลุมประเด็นและปญหาดาน

คุณธรรมและจริยธรรมท้ังในวิชาชีพและการดํารงชีวิต  
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๒.๑.๓ กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรมและจริยธรรม  

ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธีท้ังการประเมินระหวางเรียน  ภายหลังสิ้นสุดวิชาและ
ภายหลงัสาํเร็จการศกึษา 

๒.๑.๓.๑  ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย กลุมเพื่อน  
อาจารย  อาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝก  ผูใชบริการ  และชุมชน  โดยใชวิธีการ
ประเมินท่ีหลากหลาย ท้ังการสมัภาษณ การสงัเกต  ใชแบบสอบถาม  
สนทนากลุม  แบบบันทึก  แบบประเมินและแบบวัดท่ีเกี่ยวของ 

๒.๑.๓.๑  ประเมิน ภายหลงัจากสาํ เร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินตนเอง 
ประเมินจากผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สมัภาษณ และสนทนากลุม 

      ๒.๒  ความรู 
๒.๒.๑  ผลการเรียนรูดานความรู  

๒.๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในศาสตรทีเ่ปนพืน้ฐานของ ชีวิตท่ีครอบคลุมท้ัง
วทิยาศาสตร  มนุษยศาสตร สงัคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย   

๒.๒.๑.๒  มีความรูและความเขาใ จในศาสตรพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรสขุภาพ ศาสตร
ทางวชิาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภชัน้หน่ึง  

๒.๒.๑.๓ มีความรูความเขาใจในกระบวนการวจัิย  
๒.๒.๑.๔ มีความรูความเขาใจเทคโนโลยีและสารสนเทศ   

๒.๒.๑.๕  มีความรูความเขาใจในงานวจัิยและวทิยาการท่ีทนัสมัยตอการเปลีย่นแปลง
ของประเทศและสังคมโลก  

๒.๒.๒ กลยทุธการสอนทีใ่ชพฒันาการเรียนรูดานความรู 
๒.๒.๒.๑ เนนการสอนโดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองโดยใชกลวิธีสอนท่ี 

       หลากหลาย  

๒.๒.๒.๒ เนนการเรียนรูแบบมีสวนรวม  
๒.๒.๒.๓ การใชปญหาเปนพืน้ฐาน  
๒.๒.๒.๔ เรียนรูจากสถานการณจริง   
๒.๒.๒.๕ ท้ังการเรียนรูในช้ันเรียน  แหลงฝก และชุมชน   
๒.๒.๒.๖ การบรรยายรวมกบัการอภิปราย  

๒.๒.๒.๗ การคนควา การวเิคราะห และทํากรณีศึกษา 
๒.๒.๒.๘ การนําเสนอประเด็นท่ีผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม 

๒.๒.๓  กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  กลยุทธการประเมิน
ประกอบดวย 

๒.๒.๓.๑ การประเมินหลายวธิ/ีกจิกรรม  เพือ่ใหครอบคลมุการประเมินผลดานความรู  
ท้ังการเรียนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง   
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๒.๒.๓.๒ การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ   
๒.๒.๓.๓ การรายงานการศกึษาคนควา  
๒.๒.๓.๔ การวเิคราะหกรณ ี  
๒.๒.๓.๕ การทําโครงการ และการนําเสนอปากเปลา   

๒.๓ ทักษะทางปญญา 

 ๒.๓.๑ ผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

๒.๓.๑.๑ สามารถคดิอยางมีวจิารณญาณ คดิวเิคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรค  
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมท้ังใชประสบการณ
ภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพในการแกไข 

ปญหาทางการ พยาบาลและทางสุขภาพ  
๒.๓.๑.๒.สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรทางสังคมและการใช 

นวัตกรรมใหมๆ และพัฒนาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสม 

กับสถานการณ 
๒.๓.๒ กลยทุธการสอนทีใ่ชในการพฒันาการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

การสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ท้ังระดับบุคคลและกลุม 
ในสถานการณท่ัวไปและสถานการณท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพ โดยใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย เชน 
การอภิปรายกลุม การสะทอนคดิ การทํากรณศีกึษา การประชุมปรึกษาปญหา การโตวาที 
การศกึษาอสิระ การจัดทําโครงการ และการใชเกมส เปนตน 

 ๒.๓.๓ กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา 

การประเมินหลายวธิ/ีกิจกรรม  เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไข
ปญหา  เชน 

๒.๓.๓.๑ การสอบวดัความสามารถในการคดิและแกไขปญหาโดยใชกรณศีกึษา 
๒.๓.๓.๑ การประเมินจากผลงานท่ีเกดิจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศกึษา

คนคนควาอยางเปนระบบ การวเิคราะหวจิารณ เชน รายงานการวเิคราะหวจิารณกรณศีกึษา 
รายงานการศกึษาปญหาเฉพาะทางการพยาบาล การศกึษาอสิระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การ
ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล และการสมัมนา  

๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

๒.๔.๑.  ผลการเรียนรูดานทกัษะความสมัพนัธระหวางตัวบุคคลและความ   

สามารถในการรับผิดชอบ 

๒.๔.๑.๑ มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคนปรับตัวไดตาม 

สถานการณ   
๒.๔.๑.๒ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในระบบบริการสาธารณสขุ

ทุกระดบัและในสถานการณที่หลากหลาย   
๒.๔.๑.๓ สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนาํในสถานการณเฉพาะหนา  
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๒.๔.๑.๔ มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวฒันธรรม    

๒.๔.๑.๕ มีความคิดริเร่ิมในการคิดวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจและแสดงออก 

ไดอยางอิสระ  
๒.๔.๑.๖ มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผดิชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ 

และสังคมอยางตอเนื่อง 

๒.๔.๒.  กลยทุธการสอนทีใ่ชในการพฒันาการเรียนรูดานทกัษะความสมัพนัธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๒.๔.๒.๑ กลยุทธการสอนท่ีเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน  ผูเรียนกับ
ผูสอน  ผูเรียนกับผูใชบริการ และผูรวมทีมสุขภาพ 

๒.๔.๒.๒ จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีมกีารทํางานเปนทีมเพือ่สงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูนาํและผูตาม 

๒.๔.๒.๓ จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติท่ีสงเสริมใหทํางานเปนทีมและการ
แสดงออกของภาวะผูนาํหลากหลายสถานการณทัง้ในคลนิกิและในชุมชน  

๒.๔.๓.  กลยทุธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะความสมัพนัธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

      มีการประเมินหลายดาน  โดยใหความสําคัญท่ีกลยุทธ  ดังน้ี 

๒.๔.๓.๑ การประเมินผูเรียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูนาํและผูตาม ใน
สถานการณการเรียนรูตามวตัถปุระสงค 

๒.๔.๓.๒ การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถงึภาวะผูนาํตามสถานการณการเรียนรูที่
หลากหลาย 

๒.๔.๓.๓ การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกบักลุมเพือ่น และทีมงานอยางมี
ประสทิธภิาพและสรางสรรค 

๒.๔.๓.๔ การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถงึความรับผดิชอบในการเรียนรู
ตามประสบการณการเรียนรู และความ สนใจในการพฒันาตนเองในดาน
วิชาชีพอยางตอเน่ือง 

๒.๕ ทกัษะการวิเคราะหและการสือ่สาร 

๒.๕.๑ ผลลพัธการเรียนรูดานทกัษะการวิเคราะห เชงิตัวเลข และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือ่สาร 

๒.๕.๑.๑ สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหขอมูลและ 

สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๒.๕.๑.๒ สามารถแปลงขอมูล เปนขาวสารท่ีมคีณุภาพและเหมาะสมตอการสือ่สาร
ทั้งกับ บุคคลและกลุมคนในสถานการณ ที ่หลากหลาย และนําไปใชในการ
ปฏิบตักิารพยาบาลได อยางเหมาะสม  

๒.๕.๑.๓ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน 
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๒.๕.๑.๔ รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม 

กับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล 

๒.๕.๒  กลยทุธการสอนทีใ่ชในการพฒันาการเรียนรูดานทกัษะในการวิเคราะห
และการสือ่สาร 

๒.๕.๒.๑ การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสือ่สาร
ระหวางบุคคลท้ังการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน
และผูสอน และบุคคลท่ีเกี่ยวของในสถานการณท่ีหลากหลาย 

๒.๕.๒.๒ การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารท่ีหลากหลายรูปแบบและวธิกีาร 

๒.๕.๒.๓ การจัดประสบการณการเรียนรูทีส่งเสริมใหผูเรียนไดใชความสามารถในการ
เลอืกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวธิกีารท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับผูฟง และเน้ือหาท่ีนําเสนอ 

๒.๕.๓  กลยทุธการประเมินผลลพัธการเรียนรูดานการวิเคราะห เชงิตัวเลข และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่สาร 

ใหความสําคัญท่ีกลยุทธ ดังน้ี 

๒.๕.๓.๑ การประเมินผลงานตามกจิกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสงัเกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด และการเขียน 

๒.๕.๓.๒ การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู 

๒.๕.๓.๓ การทดสอบการวเิคราะหขอมูล โดยใชขอสอบ การทํารายงานกรณี  และ 
การวเิคราะหขอมูลผลการศกึษาวจัิย และการศกึษาอสิระ 

๒.๖ ทกัษะการปฏบิตัทิางวิชาชพี 

๒.๖.๑ ผลการเรียนรูดานทกัษะปฏบิตัทิางวิชาชพี 

๒.๖.๑.๑ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชศาสตร และศิลปทางการพยาบาลและ
ศาสตร ที่เกี่ยวของแกบุคคล คร อบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม โดย
ครอบคลุมท้ังดานการสรางเสริม สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล 
และการฟนฟูสุขภาพ  

๒.๖.๑.๒ มีทกัษะการใหการปรึกษาทางสขุภ าพแกผูใชบริการทุกกลุมเปาหมาย 
ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ  

๒.๖.๑.๓ ปฏิบัติการพยาบาล ดวยความศรัทธาในวชิาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และสิทธิของผูปวย  

๒.๖.๑.๔ ปฏิบัติการพยาบาลดวยความเอื้ออาทร มีจิตอาสา ดวยหัวใจของ 

ความเปนมนุษย 
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๒.๖.๑.๕ ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และความหลากหลาย 

ทางวัฒนธรรม 

๒.๖.๑.๖ สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ 
๒.๖.๒ กลยทุธการสอนทีจ่ะใชในการพฒันาทกัษะการปฏบิตัทิางวิชาชพี  

กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายกลยุทธ  โดยเนนท่ีข้ันตอนการ
พัฒนาทักษะของผูเรียนตั้งแตการใหสังเกตการณสาธิต การฝกหัดและการปฏิบัติภายใตการแนะนํา
ของผูสอน จนถึงการปฏิบัติอยางเปนอิสระ ท้ังน้ีจะเนน 

๒.๖.๒.๑ การสาธติ 

๒.๖.๒.๒ การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 

๒.๖.๒.๓ การแสดงบทบาทสมมติ 
๒.๖.๒.๔ การฝกปฏิบตัใินสถานการณจําลอง 

๒.๖.๒.๕ การฝกปฏิบัติกับคนไขจําลอง 

๒.๖.๒.๖ การสอนขางเตยีง 

๒.๖.๒.๗ การฝกปฏิบตัใินสถานการณจริง ในสถานบริการสขุภาพและชุมชนให
ครอบคลมุความหลากหลายทางวฒันธรรมภายใตการควบคมุดแูลของ
อาจารย การฝกปฏิบัติในคลินิกคูกับอาจารยพเิศษภาคปฏิบตัิ มีวิธีจัดการ
เรียนการสอนโดย การประชุมปรึกษาปญหากอนและหลังปฏิบัติงาน การดแูล
ผูรบับริการรายบุคคล รายกลุม การศกึษาผูรบับริการรายบุคคล การตรวจ
เย่ียม การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล  และการสอนผูใชบริการ  

๒.๖.๒.๘ การทําโครงการบริการวชิาการแกสงัคม และ/หรือกจิกรรมบําเพญ็ประโยชน
รวมกบัอาจารย 

๒.๖.๓  กลยทุธการประเมินทกัษะการปฏบิตัทิางวิชาชพีของผูเรียน 

เปนกลยุทธการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวม น่ันคือ  การประเมินทักษะ
ท่ีบรูณาการท้ังความรู ทัศนคต ิคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสรางสมัพนัธภาพกบัผูใชบริการ 
เชน 

๒.๖.๓.๑ การประเมินทักษะการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ สถานการณจําลอง คนไข
จําลอง สถานบริการสขุภาพและชุมชน 

๒.๖.๓.๒ การสงัเกตการณปฏิบตักิารพยาบาลในสถานบริการสขุภาพและชุมชน  

๒.๖.๓.๓ การประเมินจากขอมูลสะทอนกลบั (Feedback) จากคนไขจําลอง ผูใชบริการ 
อาจารย อาจารยพเิศษสอนภาคปฏิบตั ิและบุคลากรในหอผูปวย 

๒.๖.๓.๔ การสอบปฏิบตักิารในคลนิกิ/ หองปฏิบัติการ 

๒.๖.๓.๕  ผลการดาํเนินโครงการบริการวชิาการแกสงัคม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน โดยผูเรียนรวมกับผูสอน 
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๓. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสตูรสูรายวชิา 
(Curriculum Mapping) (อยูในภาคผนวก) 

หมวดที่ ๕  หลกัเกณฑในการประเมนิผลนกัศกึษา 

๑.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ในการใหระดบัคะแนน (เกรด) 

 ใชเกณฑการประเมินตามระเบียบของมหาวทิยาลยัไทย  (เอกสารแนบ) 

๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา 

 ๒.๑ มีคณะกรรมการทวนสอบท่ีประกอบดวยผูทรงคณุวฒุภิายนอกจํานวน ๒ ใน ๔ คน  
 ๒.๒ คัดเลือกรายวิชาท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑการคัดเลือกท่ี
คณะกรรมการทวนสอบกาํหนด 

 ๒.๓ คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการใหคะแนนกบัขอสอบ รายงาน โครงงานและอืน่ๆ ท่ี
ผูเรียนไดรับมอบหมาย 

 ๒.๔ คณะกรรมการฯสมัภาษณพยาบาลในแหลงฝก การตรวจสอบแบบฟอรมการใหคะแนน
การปฏิบตังิาน ( Performance Evaluation) ในหอผูปวย ตรวจสอบแผนการพยาบาลและรายงาน
กรณีศึกษาในวิชาภาคปฏิบัติท่ีผูเรียนทําเพื่อขอรับการประเมิน 

๓.  เกณฑการสาํเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 

 ใชเกณฑของมหาวทิยาลยัไทย 

หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร 

๑.  การเตรียมการสาํหรับอาจารยใหม  
 ๑.๑ อาจารยใหมทุกคนเขาโปรแกรมปฐมนิเทศท่ีประกอบดวย  

  สวนท่ี ๑  

  ๑.๑.๑ บทบาทหนาท่ีของอาจารยพยาบาลในพนัธกจิท้ัง ๔ ดาน 
  ๑.๑.๒ สทิธผิลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ 

  ๑.๑.๓ หลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกจิกรรมตางๆของคณะ  

  ๑.๑.๔ ศึกษางานในแหลงฝกตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ 

 ๑.๒ คณะมอบหมายอาจารยอาวโุสเปนอาจารยพีเ่ลีย้ง โดยมีหนาท่ี 

๑.๒.๑  ใหคาํแนะนําและการปรึกษาเพือ่เรียนรูและปรับตวัเองเขาสูการเปนอาจารย
ในคณะ 

๑.๒.๒  ใหคาํแนะนํา และนิเทศการสอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตองสอนคู
กบัอาจารยอาวโุส 

๑.๒.๓  ประเมินและตดิตามความกาวหนาในการปฏิบตังิานของอาจารยใหม  
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 ๑.๓.  อาจารยทกุคนไดรบัการพฒันาอยางท่ัวถงึในดานจัดการเรียนการสอน และความรูที่
ทันสมัยในการแพทยและการพยาบาล ตลอดจนการวจัิย โดยจัดกจิกรรมพฒันาวชิาการภายในคณะ
และสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังน้ี  

๑.๓.๑ สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวชิาการภายในมหาวทิยาลยั  

๑.๓.๒ สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวชิาการภายนอกมหาวทิยาลยั  

๑.๓.๓ ศกึษาดงูานอบรมในตางประเทศ 

๑.๓.๔ สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย (research unit) ของคณะ 
๑.๓.๕ รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพผลงาน 

๑.๓.๖ เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ 

๒. การพฒันาความรูและทกัษะใหแกคณาจารยและบุคลากร 

 ๒.๑ การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

๒.๑.๑  จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสวนรวมระหวาง
ผูสอน  ผูบริหาร  และผูเรียน 

๒.๑.๒  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจําป โดยเนนท่ีตนแบบมาตรฐานคณุวฒุสิาขาพยาบาลตามรายละเอยีดหลกัสตูรและรายละเอยีด
ของรายวชิา (Course specification) 

๒.๑.๓  จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอน  และการประเมินผลท่ีทันสมัยท้ังใน
หองเรียนและในคลินิกท่ีสอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน 

๒.๑.๔  สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวชิาการและดงูานเกีย่วกบัการจัดการเรียน  

การสอนและการประเมินผล 

๒.๑.๕  จัดอาจารยพี่เลี้ยง(Mentor) ใหแกอาจารยใหม  และพฒันาระบบ Clinical 

supervision 

๒.๑.๖  พฒันาระบบการประเมินโดยผูรวมงาน (Peer evaluation) 

๒.๑.๗  กําหนดใหมีการวิจัยในหองเรียน 

๒.๑.๘  พฒันาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวตักรรมทางการศกึษา  

 ๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
๒.๒.๑  จัดใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูทักษะปฏิบัติ 
๒.๒.๒  สงเสริมใหอาจารยสอบรับใบวฒุบิตัรการพยาบาลข้ันสงูจากสภาการพยาบาล 

และพฒันาบทบาทการพยาบาลข้ันสงูแกอาจารยพยาบาล 

๒.๒.๓  จัดทําโครงการ Faculty Practice และกําหนดใหเปนนโยบายของคณะ 

๒.๒.๔  จัดใหอาจารยไดรวมปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ 

 ๒.๓ การพฒันาเชงิวิชาชพีแกบคุลากรสายสนับสนุน 

๒.๓.๑  กําหนดระบบการประเมินผลอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ 

๒.๓.๒  จัดอบรมประจําปเพื่อทบทวน/ประเมินผลการทํางานในคณะ 
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๒.๓.๓  จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานท่ีทันสมัยใหแกบุคลากรทุกคน 

๒.๓.๔  กาํหนดใหบคุลากรฝายสนับสนุนเขาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตาํแหนงอยาง
นอยปละ ๑ คร้ัง ภายนอกมหาวทิยาลยั 

๒.๓.๕  จัดกลุมบุคลากรและกระบวนการเพือ่การจัดการความรูขามหนวยงาน  

หมวดที่  ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.  การบริหารหลกัสตูร 

 ๑.๑  คณะประกาศขอปฏิบตัใินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทาง  

การควบคมุคณุภาพ 

 ๑.๒  แตงตัง้คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

๑.๓  มอบหมายความรับผดิชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวชิาตางๆ ใหกลุมวชิาตาม
สาขาและกลุมวชิาเสนอผูประสานงานรายวชิาเพือ่การแตงตัง้  

 ๑.๔  กลุมวชิาควบคมุการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนใหเปนไปตาม
รายละเอยีดหลกัสตูรและรายละเอยีดรายวชิาในรายวชิาท่ีรบัผดิชอบและเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 ๑.๕  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรควบคมุคณุภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวชิา 
และดาํเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย  
 ๑.๖  แตงตัง้กรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเม่ือสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

 ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

       จัดสรรงบประมาณเพือ่จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานสากลและเกณฑองคกรวิชาชีพ เชน สัดสวนเคร่ืองคอมพิวเตอรตอนักศึกษา ๑ : ๑๐ ตาํรา
หลกัทางการพยาบาลสาขาวชิาละ ๑๐ ช่ือเร่ือง วารสารวชิาชีพการพยาบาลตางประเทศไมนอยกวา 
๑๐ ช่ือเร่ือง ฯลฯ 

๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่อียูเดมิ (อยูในภาคผนวก) 

 ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม  

๒.๓.๑ มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและตดิตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
ของคณะ 

๒.๓.๒ ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายช่ือสื่อ และตําราในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ
ตอคณะกรรมการฯ 

๒.๓.๓ คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซ้ือตําราและสื่อตาง ๆ  
๒.๓.๔ ตดิตามความตองการและการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพือ่พฒันา  
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๒.๓.๕ กําหนดเวลาการใชหองสมุดใหไมต่ํากวา ๖๐ ช่ัวโมงตอสัปดาห 
๒.๓.๖ ใหมีหนังสือและสื่อ นําออกเพียงพอในแหลงฝก เชน ชุมชน 

๒.๓.๗ จัดระบบการใชสื่อ/อุปกรณในหอง “ปฏิบตัทิกัษะการพยาบาล ๒๔ ช่ัวโมง” 
๒.๔ การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

๒.๔.๑ คณะกรรมการใน ๒.๓.๑ วางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช 
และบุคลากรท่ีรับผิดชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ 

๒.๔.๒ ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารย และผูเรียน และใหได
มาตรฐานตามเกณฑของสภาการพยาบาลทุกปการศกึษา 

๒.๔.๓ จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรท้ังตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร  

๓. การบริหารคณาจารย 
 ๓.๑  การรับอาจารยใหม 

๓.๑.๑ กาํหนดคณุสมบัตอิาจารยใหเปนไปตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปริญญาตรี  สาขา
พยาบาลศาสตรตามสาขาท่ีตองการ โดยคาํนึงถงึคณุวฒุทิางการศกึษาควรตองเปนสาขาทางการ
พยาบาล มีประสบการณการปฏิบตักิารพยาบาลในสาขาท่ีตองการและมีประสบการณการสอนใน
สถาบันการศกึษาพยาบาล นอกจากน้ันตองมีความสามารถในการใชภาษาองักฤษ และการใช
สารสนเทศ การสือ่สาร เชน คอมพวิเตอรและโปรแกรมข้ันพืน้ฐาน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๑.๒ ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ 
๓.๑.๓ สืบคนประวัติ  และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลท่ีเช่ือถือไดอยางเปน

ระบบ และมีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม 

๓.๑.๔ ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสือ่การศกึษา 
๓.๑.๕ เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๓.๒  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 

๓.๒.๑ อาจารยรวมกบัผูเรียนประเมินรายวชิาเม่ือสิน้สดุรายวชิาทุกรายวชิา  หากเปน
วชิาปฏิบตักิารพยาบาล บุคลากรผูรวมสอนในแหลงฝกรวมประเมินการจัดการ
เรียนการสอนดวย 

๓.๒.๒ อาจารยรวมในการสมัมนาหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนเม่ือสิน้สดุป
การศกึษาทุกป 

๓.๒.๓ อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร เพื่อรวบรวมและจัดทําราง
การปรับปรุงหลักสูตร และรวมประชาพิจารณใหขอคิดเห็น  

 ๓.๓ การแตงต้ังคณาจารยพเิศษ 

      กําหนดนโยบายของคณะ  ในการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ดังน้ี 
๓.๓.๑ การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเร่ืองท่ีตองการความเช่ียวชาญพิเศษ

เทาน้ัน 
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๓.๓.๒ การพจิารณาจะตองผานการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร และตอง
เสนอประวัติและผลงานท่ีตรงกับหัวขอวิชาท่ีจะใหสอน 

๓.๓.๓ กลุมวิชาโดยหัวหนากลุมวิชาเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมี
คณุสมบัตติรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร 

๓.๓.๔ การจัดจางอาจารยพเิศษ  ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศกึษาเปนอยาง
นอย 

๓.๓.๕ จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกคร้ังท่ีมีการสอน 

๓.๓.๖ อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกินคร่ึงหน่ึงของจํานวนช่ัวโมงในรายวิชาท่ีสอน 

๓.๓.๗ สําหรับอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติใหกลุมวิชาขอจางไดเฉพาะรายวิชาท่ีมี
ผูเรียนเกินกวาอัตราสวน  นักศกึษา : อาจารย ๘:๑ และจะจางไดไมเกิน ๑ ใน ๔ 

ของจํานวนอาจารยทีส่อนในรายวชิาน้ัน 

๓.๓.๘ คุณสมบัติของอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติตองเปนไปตามเกณฑท่ีสภาการ
พยาบาลกาํหนด 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ๔.๑ การกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะสาํหรับตําแหนง 

การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและ
นโยบายของมหาวทิยาลยั 

๔.๒ การเพิม่ทกัษะความรูเพือ่การปฏบิตังิาน 
๔.๒.๑ จัดใหมีการทัศนศึกษาปละ ๑ คร้ัง 
๔.๒.๒ ใหบคุลากรวางแผนความตองการในการพฒันาตนเองโดยรวบรวมเปนแผน

ประจําป เพื่อใหคณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม 

๔.๒.๓ คณะมีหนวยวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําป เชนเดียวกับหนวยวิจัยอื่น ๆ 

๕. การสนับสนุนและการใหคาํแนะนํานักศกึษา 

 ๕.๑ การใหคาํปรึกษาดานวิชาการ และอืน่ๆ แก นักศกึษา 

๕.๑.๑ คณะแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาท่ี  

๕.๑.๒ คณะแตงตั้งอาจารยประจําช้ันทุกช้ันป 
๕.๑.๓ มีแฟมนักศกึษาทุกคนเพือ่บันทึกความตองการในการใหการปรึกษาและ

ความกาวหนาของนักศกึษา 

๕.๑.๔ คณะกรรมการพฒันานักศกึษาจะเปนท่ีปรึกษาใหอาจารยและนักศกึษาท่ีมี
ปญหาเกนิกวาความสามารถของอาจารยทีป่รึกษาและอาจารยประจําช้ันป  

๕.๑.๕ อาจารยทกุคนจัดทําตารางการทํางานตดิไวหนาหองทํางานและในเวบ็ไซดของ
คณะ 
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 ๕.๒ การอุทธรณของนักศกึษา 

๕.๒.๑ คณะประกาศหลักเกณฑและวิธีการในการอุทธรณท้ังท่ีบอรด เว็บไซด และใน
คูมือผูเรียน (ดังประกาศท่ีแนบมาดวย) 

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

๖.๑ สถานพยาบาลท้ังของรัฐและเอกชนท่ัวประเทศ ขาดแคลนพยาบาลเปนจํานวนมาก 
จากผลการสาํรวจความตองการของสถาบันการศกึษาตาง ๆ พบวาผูสาํเร็จการศกึษาไดงานทําใน ๓ 
เดือนแรก 100% 

๖.๒ จากผลการสํารวจกอนการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไทย พบวาผูใชบัณฑิต
ตองการพยาบาลท่ีมคีวามรับผดิชอบ เปนอนัดบัแรก และการมีจิตอาสา มีความสามารถในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการใชภาษาองักฤษ เปนลาํดบัตอมา  

๗. ตัวบงชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

          ผลการดาํเนินการบรรลเุปาหมายตามตวับงช้ีการประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรียนการ
สอนรวม อยูในเกณฑดีอยางนอยสองปการศึกษาอยางตอเน่ืองกอนการรับรอง 

 

 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

ปที่ 
๑ 

ปที่ ๒ ปที่ 
๓ 

ปที่ ๔ ปที่ ๕ 

*(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มสีวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

*(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวฒุริะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทกุ
ประเด็นเปนอยางนอย 

X X X X X 

*(๓) มรีายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ .๓ และ มคอ .๔ กอนการเปดหลักสูตร
ครบทกุรายวชิา 

X X X X X 

*(๔) จดัทาํรายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.

๖ ภายใน ๓๐  วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา          

X X X X X 

*(๕) จดัทาํรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

 X X X X 

*(๖) มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 
ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของจาํนวน
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  

 
X X X X 

*(๗) มกีารพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน  กลยทุธการสอน
หรือ การประเมนิผลการเรียนรู  จากผลการประเมนิการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

X X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

ปที่ 
๑ 

ปที่ ๒ ปที่ 
๓ 

ปที่ ๔ ปที่ ๕ 

*(๘) อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวฒุิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปนอยาง
นอย 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

*(๙) รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยใหมไดรบัการปฐมนิเทศหรือการเตรียม
ความพรอมในการทาํบทบาทหนาทีอ่าจารยพยาบาล 

X X X X X 

*(๑๐) อาจารยทกุคนไดรบัการพฒันาในดานวชิาการ วจิยั และบริการ
วชิาการไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป 

X X X X X 

*(๑๑) บคุลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบัการพฒันาตรงตาม
งานที่รับผิดชอบทุกคนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมงตอป 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

*(๑๒) ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาปสุดทาย /บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐           

   X X 

*(๑๓) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิตเฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

 X X X X 

*(๑๔) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอน ของอาจารย
พยาบาลเฉล่ียไมนอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ 

X X X X X 

*(๑๕) ระดับความพงึพอใจของนักศกึษาตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอนเฉล่ียไมนอยกวา ๔ จากคะแนนเตม็ ๕ หรือรอยละ ๘๐ 
เปนอยางนอยของทุกรายวิชา 

    X 

(๑๖) รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่เปดสอนในคณะมีการประเมินกลยุทธ
การสอน 

 X X X X 

(๑๗) รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยไดรบัการประเมนิการสอนทกุรายวชิาที่
คณะเปดสอน 

 X X X X 

(๑๘) รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่คณะเปดสอน ไดรับการประเมินจาก
ผูเรียนภายหลังส้ินสุดการเรียน 

 X X X X 

(๑๙) รอยละ ๙๐ ของผูสําเร็จการศกึษา ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและ
การผดุงครรภ 

    X 

(๒๐) ผลการประเมินของผูเรียนตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่
เนนชมุชนเปนหลักอยูในระดับ ๔ จาก ๕ 

 X X X X 

(๒๑)  งานวจิยัและโครงการบริการวชิาการทีด่าํเนินการในชมุชน และ
รวมกับชุมชนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจาํนวนอาจารยทั้งคณะ 

X X X X X 

(๒๒) ความพึงพอใจของบุคลกรในชุมชนและประชาชนที่เก่ียวของตอการ
ปฏิบัติงานของผูเรียนไมต่ํากวา ๔ จาก ๕ 

 X X X X 

(๒๓) จาํนวนรายวชิาทีใ่ชชมุชนเปนฐานในการจดัการเรียนการสอน  ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ของรายวชิาการพยาบาลทัง้หมด 

X X X X X 

(๒๔) จาํนวนรายวชิาทีบ่รูณาการ/เพิม่เน้ือหาการสรางเสริมสุขภาพ ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ของรายวชิาการพยาบาลทัง้หมด 

X X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

ปที่ 
๑ 

ปที่ ๒ ปที่ 
๓ 

ปที่ ๔ ปที่ ๕ 

(๒๕) จาํนวนโครงงานหรือกิจกรรมเนนการสรางเสริมสุขภาพไมนอยกวา
รอยละ ๑๐ ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน 

X X X X X 

(๒๖) รอยละ ๑๐๐  ของรายวิชาภาคปฏิบัติใชการประเมินผลที่เนน
พฒันาการของผูเรียน 

 X X X X 

(๒๗) จาํนวนนวตักรรมและส่ือทีใ่ชในการสอนเร่ืองการสราง  เสริมสุขภาพ
อยางนอย ๑ ชิ้นตอ ๑ รายวชิา ในแตละรายวชิาทีส่อนเร่ืองการสราง
เสริมสุขภาพ 

 X X X X 

(๒๘) ผลการประเมนิประสิทธภิาพการจดัการเรียนการสอนทีเ่นนผูเรียน
เปนศูนยกลาง ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕ 

 X X X X 

(๒๙) ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของคณะ  ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕ 

X X X X X 

(๓๐) ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู
ดวยตนเอง  ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕ 

X X X X X 

(๓๑) รอยละ ๘๐ ของการจดัการเรียนการสอนดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนด 

 

 

X X X X 

(๓๒) รอยละ ๙๐ ของผูเรียน มีคะแนนวิชาปฏิบัติไมนอยกวา ๒.๕ จาก ๔  X X X X 

(๓๓) ผลการประเมนิการมสีวนรวมของผูเรียนในการจดัการเรียนการสอน  
กิจกรรมทางวชิาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ ไมต่ํากวา ๔ จาก 
๕ 

 X X X X 

(๓๔)   ระดับความพงึพอใจของแหลงฝก และอาจารยตอการแสดงออกตาม
ผลการเรียนรูทั้ง ๖ ดานของนักศึกษาเฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก
คะแนนเตม็ ๕ หรือรอยละ ๘๐ 

 X X X X 

(๓๕) รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ 
มผีลการวจิยัหรือผลการดําเนินโครงงานตามมาตรฐานทีค่ณะ
กําหนด  

   X X 

(๓๖) รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนที่พัฒนาผลการ
เรียนรูอยางนอย ๔ ดาน  

 X X X X 

(๓๗) รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่เปดสอนในคณะมีการใหระดับคะแนน
ตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยไทย 

 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

(๓๘) รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนทุกชั้นป ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
อยางนอย ๑ ดาน 

X X X X X 

 (๓๙) รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
พยาบาลในคร้ังแรกไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

   X X 

(๔๐) ผลการประเมนิประสิทธภิาพการสอนของอาจารยไมนอยกวา  ๔ 

จาก ๕ ของทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน 
 X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

ปที่ 
๑ 

ปที่ ๒ ปที่ 
๓ 

ปที่ ๔ ปที่ ๕ 

(๔๑) รอยละ ๙๕ ของผูเรียนสําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาของหลักสูตร    X X 

(๔๑) ระดับความพงึพอใจของอาจารยตอการบริหารหลักสูตรและ
ทรัพยากรการเรียนการสอนไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

 X X X X 

(๔๓) ระดับความพงึพอใจของอาจารยตอการมสีวนรวมในการวางแผน 
ติดตามและทบทวนหลักสูตรไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

 X X X X 

(๔๔) รอยละ ๑๐๐  ของนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาและมีแฟมบันทึก
ประวัติอยางตอเน่ืองจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

X X X X X 

(๔๕) อัตราการไดงานทาํของบณัฑติ/ศึกษาตอ ใน ๖ เดือน หลังสําเร็จ
การศกึษาเทากับ รอยละ ๑๐๐ 

    X 

(๔๖) ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะที่มีวามรับผิดชอบ และ
ความมีจิตอาสาของบัณฑิต เฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

    X 

(๔๗) ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบัณฑิต  เฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

    X 

 

*ตัวบงชีห้ลกัของการประกันคณุภาพหลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอน ของ
มาตรฐานคณุวุฒริะดบัปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 

 

เกณฑการประเมิน  

๑. ผานในระดบัดมีาก หมายถึง ตัวบงช้ีผานท้ังหมดอยางครบถวน ท้ัง ๔๗ ขอ 
 

๒. ผานในระดบัด ี หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ
ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอยกวา รอยละ ๗๐ (๒๑ ขอ) 

๓. ผานในระดบัพอใช หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ  ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ
ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอยกวารอยละ ๖๐ (๑๘ ขอ) 

๔. ไมผาน หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ ๑ – ๑๘ ผานไมครบทุกขอ หรือตัวบงช้ี
ขอ ๑ – ๑๘ ผานครบทุกขอแตการประเมินขอ ๑๙ – ๔๗ 
ผานนอยกวารอยละ ๖๐ 

 

 

 

 

309



หมวดที่  ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

๑.  การประเมินประสทิธผิลของการสอน  

 ๑.๑ การประเมินกลยทุธการสอน 
๑.๑.๑ คณะจัดใหมกีารประเมินรายวชิา ประเมินการสอนและประเมินผลสมัฤทธิข์องแต

ละรายวชิา โดยคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรจะพจิารณาโดยเปรียบเทียบกบัตนแบบมาตรฐาน
คณุวฒุสิาขาพยาบาลศาสตร รายละเอยีดหลกัสตูร และรายวชิา 

๑.๑.๒ คณะจัดใหมี peer evaluation โดยทีมผูรวมสอนในกลุมวิชาเดียวกันและตางกลุม
วชิา เพือ่ประเมินการสอนตามแบบการประเมินท่ีอางองิกระบวนการ Clinical supervision ซ่ึงคณะ
จะตองประกาศใหอาจารยทกุคนทราบ 

 ๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยในการใชแผนกลยทุธการสอน 

๑.๒.๑ ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เม่ือสิ้นสุดรายวิชา และสงตรงตอฝาย
วชิาการโดยใชแบบประเมินการสอนตามท่ีกาํหนด 

๑.๒.๒  ผลการประเมิน ( Feedback) สงตรงตออาจารยและหัวหนากลุมวิชา เพื่อ
ปรับปรุงตอไป 

๑.๒.๓  คณะรวบรวมผลการประเมินท่ีเปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพฒันาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกบัรายวชิา และ
สถานการณของคณะ 

๒. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

๒.๑ โดยนักศกึษาและบัณฑิต 
๒.๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรท่ีประกอบดวยตัวแทนทุกกลุมวิชา ตัวแทน

ผูเรียนปจจุบัน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

๒.๑.๒  คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลกัสตูรอยางเปนระบบ   
๒.๑.๓  ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกช้ัน

ป  และจากผูสาํเร็จการศกึษาท่ีผานการศกึษาในหลกัสตูรทุกรุน 
๒.๒ โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 

คณะกรรมการประเมินหลกัสตูร ทําการวเิคราะหและประเมินหลกัสตูรในภาพรวมและใช
ขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน 

๒.๓ โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 

๒.๓.๑   ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจ ขอมูลจาก นายจาง และ /หรือผูบังคับบัญชาโดย
แบบสอบถาม และการสมัภาษณ 

๒.๓.๒  ติดตามกับผูใช อื่น  เชน ผูใชบริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุก
ระดับ 
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๓.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสตูร  

 ใหประเมินตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาอยางนอย ๑ คน (ควรเปน
คณะกรรมการประเมินชุดเดยีวกบัการประกนัคณุภาพภายใน ) 

๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

- คณะกรรมการประเมินหลกัสตูรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเดน็ท่ี
จําเปนในการปรับปรุงหลกัสตูร 

- จัดประชุมสมัมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 
 

1. แผนการศึกษา 

2. คาํอธบิายรายวชิา (แยกเลมเอกสาร) 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสตูรสูรายวชิา 

(Curriculum Mapping) 

4. ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมอียูเดมิ 
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เอกสารแนบ มคอ.๒ ตัวอยาง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
√ ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง x  ไมมี
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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0202 101 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร

สุขภาพ
√ √ x x O x x x √ x O x √ √ x x O O O x O x O O √ x O O x x x x x x

0702 251 เภสัชวิทยา 1 √ √ x O O x x x √ x O x √ √ x x O O O x O x O √ √ x O O x x x x x x

0702 252 เภสัชวิทยา 2 √ √ x O O x x x √ x O x √ √ x x O O O x O x O √ √ x O O x x x x x x

0203 201 กายวิภาคศาสตร √ √ x √ O x x x √ x O x √ √ x x O O O x O x O O O x O O x x x x x x

0203 202 สรีรวิทยาของมนุษย √ √ x √ O x x x √ x O x √ √ x x O O O x O x O O O x O O x x x x x x

0203 203 ปรสิตวิทยาของมนุษย √ √ x O O x x x √ x O x √ √ x x O O O x O x O O O x O O x x x x x x

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

หมวดวิชาเฉพาะวิชาพื่นฐานวิชาชีพ
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คุณธรรมและจริยธรรม  ความรู ทักษะทางปญญา และความรับผิดชอบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เอกสารแนบ มคอ.๒ ตัวอยาง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
√ ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง x  ไมมี
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คุณธรรมและจริยธรรม  ความรู ทักษะทางปญญา และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ราย
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ารเ

รีย
นร

ู

คุณธรรมและจริยธรรม  ความรู ทักษะทางปญญา และความรับผิดชอบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

0203 204 พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย √ √ x √ O x x x √ x O x √ √ x x O O O x O x O O O x O O x x x x x x

0203 205 จุลชีววิทยาของมนุษย √ √ x O O x x x √ x O x √ √ x x O O O x O x O O O x O O x x x x x x

0203 401 ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตร

สุขภาพ
O O x x x x x x √ x √ x √ √ √ x √ x x x x x x √ √ √ O O x x x x x x

0401 210 โภชนบําบัดสําหรับพยาบาล √ √ √ √ √ √ x x √ x √ x √ √ √ x √ O O O O O O O O O O O x x x x x x

0202 102 เคมีอินทรียเบื้องตนสําหรับ

วิทยาศาสตรสุขภาพ
O O x x x x x x √ x √ x √ √ √ x √ x x x x x O O O x O O x x x x x x

0403 211 พัฒนาการตามวัยกับการสราง

เสริมสุขภาพ
O O O O O O x x √ x √ x √ √ √ x √ O x x O O O O O O O O x x x x x x
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เอกสารแนบ มคอ.๒ ตัวอยาง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
√ ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง x  ไมมี
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คุณธรรมและจริยธรรม  ความรู ทักษะทางปญญา และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ราย
วิช
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   ผ

ลก
ารเ

รีย
นร

ู

คุณธรรมและจริยธรรม  ความรู ทักษะทางปญญา และความรับผิดชอบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

0401 205 การประเมินภาวะสุขภาพ √ √ √ √ O O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O √ O O √ √ √ √ √

0401 206 การพยาบาลพื้นฐาน √ √ √ √ O O √ O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O √ O O √ √ √ √ √

0401 309 จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพพยาบาล
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O √ O O x x x x x

0401 410 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

พยาบาล
√ √ √ √ √ O x O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O √ O O x x x x x

0401 411 กระบวนการวิจัยทางการ

พยาบาล
√ √ √ √ √ √ O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O x x x x x

0401 412 การศึกษาอิสระ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O x x x x x

4
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เอกสารแนบ มคอ.๒ ตัวอยาง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
√ ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง x  ไมมี
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีค
วา
มรั
บผิ

ดช
อบ

ตอ
ตน

เอ
ง แ

ละ
ผล

กา
รป

ฏิบั
ติง
าน

 ซ
ื่อสั

ตย
 มี
วิน

ัย

มีจ
รร
ยา
บร

รณ
วิช

าช
ีพ

เค
าร
พใ
นค

ุณ
คา
แล

ะศ
ักดิ์

ศรี
ขอ

งค
วา
มเ
ปน

มน
ุษย



คว
บค

ุมต
นเ
อง
ได
 แ
ยก

แย
ะค
วา
มดี

แล
ะค
วา
มช

ั่วไ
ด

จัด
กา
รก
ับป

ญ
หา

จริ
ยธ

รร
มใ
นก

าร
ดํา

รง
ชีพ

จัด
กา
รก
ับป

ญ
หา

จริ
ยธ

รร
มใ
นก

าร
ปฏิ

บัติ
งา
นใ
นว

ิชา
ชีพ

กา
รพ

ยา
บา

ล

เป
นแ

บบ
อย

าง
ที่ด

ีตอ
ผูอ

ื่นทั้
งใ
นก

าร
ดํา

รง
ตน

แล
ะก
าร
ปฏิ

บัติ
งา
น

อธิ
บา

ยส
าร
ะสํ
าค

ัญ
ขอ

งศ
าส
ตร
ที่เ
ปน

พื้น
ฐา
นช

ีวิต
ที่ค

รอ
บค

ลุม
ทั้ง
วิท

ยา
ศา

สต
ร  
มน

ุษย
ศา

สต
ร สั

งค
มศ

าส
ตร
 

กฎ
หม

าย
แล

ะก
าร
ปก

คร
อง
ระ
บอ

บป
ระ
ชา

ธิป
ไต
ย 

 ศ
าส
ตร
พื้น

ฐา
นท

าง
วิท

ยา
ศา

สต
รสุ
ขภ

าพ
 ศ
าส
ตร
ทา

งว
ิชา

ชีพ

กา
รพ

ยา
บา

ลแ
ละ
กา

รผ
ดุง
คร
รภ

ชั้น
หน

ึ่ง  
แล

ะส
าม
าร
ถป

ระ
ยุก

ตใ
ชใ
นก

ระ
บว

นก
าร
พย

าบ
าล

อธิ
บา

ยแ
ละ
ปร
ะย
ุกต

กร
ะบ

วน
กา

รว
ิจัย

ใน
กา

รแ
กไ
ขป

ญ
หา

ทา
งก
าร
พย

าบ
าล

สา
มา
รถ
เล
ือก

ใช
แล

ะป
ระ
เมิ
นป

ระ
สิท

ธิภ
าพ

ขอ
งเ
ทค

โน
โล
ยีแ

ละ
สา
รส
นเ
ทศ

วิเ
คร
าะ
หว

ิจา
รณ

งา
นว

ิจัย
แล

ะว
ิทย

าก
าร
ที่ทั

นส
มัย

ตอ
กา

รเ
ปล

ี่ยน
แป

ลง
ขอ

งป
ระ
เท
ศแ

ละ
สัง
คม

โล
ก

สา
มา
รถ
คิด

อย
าง
มีว

ิจา
รณ

ญ
าณ

ให
เห
ตุผ

ลเ
พื่อ

กา
รโ
ตแ

ยง
อย

าง
สร
าง
สร
รค


วิเ
คร
าะ
หอ

ยา
งเ
ปน

ระ
บบ

  โ
ดย

ใช
อง
คค

วา
มรู
ทา

งว
ิชา

ชีพ
แล

ะที่
เก
ี่ยว

ขอ
ง  
รว
มทั้

งใ
ชป

ระ
สบ

กา
รณ

ภา
คป

ฏิบั
ติ

เพ
ื่อใ
หเ
กิด

ผล
ลัพ

ธที่
ปล

อด
ภัย

แล
ะมี
คุณ

ภา
พใ
นก

าร
แก

ไข
ปญ

หา
ทา

งก
าร
พย

าบ
าล
แล

ะท
าง
สุข

ภา
พ

สา
มา
รถ
แก

ปญ
หา

ดว
ยก

ระ
บว

นก
าร
ทา

งว
ิทย

าศ
าส
ตร
 ท
าง
สัง
คม

แล
ะก
าร
ใช
นว

ัตก
รร
มใ
หม

ๆ

พัฒ
นา

วิธี
กา

รแ
กไ
ขป

ญ
หา

ที่มี
ปร
ะสิ
ทธิ

ภา
พเ
หม

าะ
สม

กับ
สถ

าน
กา

รณ


มีป
ฏิสั

มพ
ันธ

อย
าง
สร
าง
สร
รค
ระ
หว

าง
บุค

คล
แล

ะก
ลุม

คน
 ป
รับ

ตัว
ได
ตา

มส
ถา

นก
าร
ณ


สา
มา
รถ
ทํา

งา
นเ
ปน

ทีม
ใน
บท

บา
ทผู

นํา
แล

ะผู
ตา

มใ
นก

าร
ทํา

งา
นก

ลุม
ใน
ชั้น

เรี
ยน

แล
ะใ
นร
ะบ

บบ
ริก
าร

สา
ธา
รณ

สุข
ทุก

ระ
ดับ

แล
ะใ
นส

ถา
นก

าร
ณ
ที่ห

ลา
กห

ลา
ย

สา
มา

รถ
แส

ดง
ออ

กซ
ึ่งภ

าว
ะผู
นํา

ใน
สถ

าน
กา

รณ
เฉ
พา

ะห
นา

มีค
วา
มเ
คา

รพ
แล

ะย
อม

รับ
ใน
คว

าม
แต

กต
าง
ระ
หว

าง
บุค

คล
แล

ะว
ัฒ
นธ

รร
ม

แส
ดง
คว

าม
คิด

ริเ
ริ่ม
ใน
กา

รว
ิเค
รา
ะห

ปญ
หา

ที่ต
อง
กา

รค
วา
มส

นใ
จ 

 แ
ละ
แส

ดง
ออ

กไ
ดอ

ยา
งอ
ิสร
ะ

มีค
วา
มรั
บผิ

ดช
อบ

ใน
บท

บา
ทห

นา
ที่ 

 รับ
ผิด

ชอ
บใ
นก

าร
 พ
ัฒ
นา

ตน
เอ
ง ว

ิชา
ชีพ

 แ
ละ
สัง
คม

อย
าง
ตอ

เน
ื่อง

สา
มา
รถ
คํา

นว
ณ
ตัว

เล
ขแ

ละ
ใช
เท
คน

ิคท
าง
สถิ

ติใ
นก

าร
วิเ
คร
าะ
หข

อมู
ล

สา
มา

รถ
แป

ลค
วา
มห

มา
ยข

อมู
ลทั้

งเ
ชิง
ปริ
มา

ณ
แล

ะค
ุณ
ภา

พ

สา
มา
รถ
แป

ลง
ขอ

มูล
เป
นข

าว
สา
รที่

มีค
ุณ
ภา

พแ
ละ
เห
มา
ะส
มต

อก
าร
สื่อ

สา
รทั้

งก
ับบุ

คค
ลแ

ละ
กล

ุมค
น 
ใน

สถ
าน

กา
รณ

ที่ห
ลา
กห

ลา
ย 
แล

ะน
ําไ
ปใ
ชใ
นก

าร
ปฏิ

บัติ
กา

รพ
ยา

บา
ลไ
ดอ

ยา
งเ
หม

าะ
สม

สา
มา
รถ
สื่อ

สา
รไ
ดอ

ยา
งมี
ปร
ะสิ
ทธิ

ภา
พทั้

งก
าร
พูด

 ก
าร
ฟง

 แ
ละ
กา
รเ
ขีย

น

รูจั
กเ
ลือ

กแ
ละ
ใช
รูป

แบ
บก

าร
นํา

เส
นอ

สา
รส
นเ
ทศ

ตล
อด

จน
ใช
เท
คโ
นโ
ลย

ีสา
รส
นเ
ทศ

แล
ะก
าร
สื่อ

สา
ร

สื่อ
สา
รภ

าษ
าอั
งก
ฤษ

ได
อย

าง
เห
มา

ะส
มก

ับส
ถา

นก
าร
ณ
 บุ
คค

ล 
แล

ะก
ลุม

บุค
คล

สา
มา

รถ
ปฏิ

บัติ
ทัก

ษะ
กา

รพ
ยา
บา

ลโ
ดย

ปร
ะย
ุกต

ใช
ศา

สต
รแ
ละ
ศิล

ปท
าง
กา
รพ

ยา
บา

ลแ
ละ
ศา
สต

รที่
เก
ี่ยว

ขอ
ง  

แก
บุค

คล
  ค

ร อ
บค

รัว
แล

ะช
ุมช

นอ
ยา

งเ
ปน

อง
คร
วม

สา
มา

รถ
ปฏิ

บัติ
กา
รก
าร
สร
าง
เส
ริม
สุข

ภา
พ 
กา

รป
อง
กัน

โร
ค 
กา

รรั
กษ

าพ
ยา

บา
ล 
แล

ะก
าร
ฟน

ฟูสุ
ขภ

าพ
ได


คล
อง
แค

ลว
กับ

ผูรั
บบ

ริก
าร
ทุก

ภา
วะ
สุข

ภา
พแ

ละ
ทุก

ชว
งว
ัย

มีทั
กษ

ะก
าร
ให
กา

รป
รึก
ษา

ทา
งสุ
ขภ

าพ
แก

ผูรั
บบ

ริก
าร
ทุก

กล
ุมเ
ปา

หม
าย

 ทุ
กช

วง
วัย

 แ
ละ
ทุก

ภา
วะ
สุข

ภา
พ

ปฏิ
บัติ

กา
รพ

ยา
บา

ลด
วย

คว
าม
ศรั
ทธ

าใ
นว

ิชา
ชีพ

  โ
ดย

ยึด
มั่น

ใน
คุณ

ธร
รม

 จ
ริย
ธร
รม

 จ
รร
ยา
บร

รณ
วิช

าช
ีพ 

 

กฎ
หม

าย
  แ

ละ
สิท

ธิข
อง
ผูป

วย
 มี
คว

าม
เอ
ื้ออ

าท
ร มี

จิต
อา
สา

 มี
หัว

ใจ
ขอ

งค
วา
มเ
ปน

มน
ุษย



ปฏิ
บัติ

กา
รพ

ยา
บา

ลโ
ดย

คํา
นึง
ถึง
ปจ

เจ
กบุ

คค
ล 
แล

ะค
วา
มห

ลา
กห

ลา
ยท

าง
วัฒ

นธ
รร
ม 
แล

ะมี
ทัก

ษะ
กา

รบ
ริห

าร

จัด
กา
รทุ

กส
ถา

นก
าร
ณ
ทั้ง
ทา

งสั
งค
มแ

ละ
ใน
วิช

าช
ีพ

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ราย
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รีย
นร

ู

คุณธรรมและจริยธรรม  ความรู ทักษะทางปญญา และความรับผิดชอบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

0401 207 การบริการดวยหัวใจความเปน

มนุษย
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O √ O O x x x x x

0401 413 การบริหารการพยาบาล √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O √ O O x x x x x

0402 201 การพยาบาลผูใหญ 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O √ O O x x x x x

0402 303 การพยาบาลผูใหญ 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O √ O O x x x x x

0402 306 การพยาบาลผูสูงอายุ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O √ O O x x x x x

0403 301 การพยาบาลเด็กและวัยรุน √ √ √ √ √ √ O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O O O O x x x x x

0403 306 การพยาบาลมารดาและทารก √ √ √ √ √ √ O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O O O O x x x x x

5
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เอกสารแนบ มคอ.๒ ตัวอยาง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
√ ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง x  ไมมี
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คุณธรรมและจริยธรรม  ความรู ทักษะทางปญญา และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
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คุณธรรมและจริยธรรม  ความรู ทักษะทางปญญา และความรับผิดชอบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

0403 408 การผดุงครรภ √ √ x √ √ √ x O √ √ √ O √ √ √ O O √ √ O √ O O x O x O O x x x x x x

0404 202 หลักการและทฤษฎีการสราง

เสริมสุขภาพ
√ √ x √ √ √ O √ √ √ O O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O O O O x x x x x

0404 303 การใหการปรึกษาทางสุขภาพ

สําหรับพยาบาล
√ √ √ √ √ √ O √ √ √ O O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O O O O x x x x x

0404 304 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต

เวชศาสตร
√ √ √ √ √ √ O √ √ √ O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O O O O x x x x x

0404 406 การพยาบาลชุมชน √ √ √ √ √ √ O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O O O O x x x x x

0404 408 การรักษาพยาบาลเบื้องตน √ √ √ √ √ √ O √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O O O O √ √ √ √ √
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เอกสารแนบ มคอ.๒ ตัวอยาง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
√ ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง x  ไมมี
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คุณธรรมและจริยธรรม  ความรู ทักษะทางปญญา และความรับผิดชอบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

0402 202 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O O O O √ √ √ √ √

0402 304 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O O O O O √ √ √ √ √

0402 305 ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O √ √ √ O √ √ √ √ √

0403 302 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ

วัยรุน 1
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O √ √ √ O √ √ √ √ √

0403 304 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ

วัยรุน 2
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O √ √ √ O √ √ √ √ √

หมวดวิชาชีพ  ภาคปฏิบัติ
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เอกสารแนบ มคอ.๒ ตัวอยาง
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
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1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

ราย
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   ผ
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รีย
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ู

คุณธรรมและจริยธรรม  ความรู ทักษะทางปญญา และความรับผิดชอบ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

0403 307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและ

ทารก
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O √ √ √ O √ √ √ √ √

0403 4.9 ปฏิบัติการผดุงครรภ √ √ √ √ √ √ √ √ O O x x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O √ √ แอป O √ √ √ √ √

0404 305 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต

และจิตเวชศาสตร
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O √ √ √ O √ √ √ √ √

0404 409 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O √ √ √ O √ √ √ √ √

0402 410 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ O O √ √ √ O √ √ √ √ √

หมายเหตุ : ตองมีรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่บรรจุในหลักสูตรดวย

8
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ตัวอยาง 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัไทย 

คณะพยาบาลศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 ๐๔๐๓  ๐๑๑ การผดงุครรภ 
Midwifery 

๒.  จํานวนหนวยกิต ๔(๔-๐-๘) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : วชิาชีพ 

๔.  ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    คณาจารยสาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดงุครรภ 
๕.  ภาคการศกึษา/ชั้นปที่เรียน 

 เปดสอนภาคปลาย   ช้ันปท่ี ๓ 

๖.  รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisites) 

- ๐๓๐๐ ๐๑๑  กายวภิาคศาสตรของมนุษย 
- ๐๓๐๐ ๐๑๒  สรีรวทิยาของมนุษย 
- ๐๔๐๑ ๐๑๔  การพยาบาลพืน้ฐาน 

- ๐๔๐๒ ๐๑๐  การพยาบาลผูใหญ ๑ 

- ๐๔๐๒ ๐๑๑  การพยาบาลผูใหญ ๒ 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

 ๐๔๐๓ ๐๑๐   การพยาบาลมารดาและทารก (Maternity and Newborn Nursing) 

๘. สถานทีเ่รียน 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยไทย 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด  

วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๒.๑  จุดมุงหมายของรายวิชา 

   เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของผดุงครรภ ศาสตรการผดุง
ครรภ การใหการพยาบาลแกสตรี ท่ีมภีาวะเสีย่ง และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ สตรีใน
ระยะคลอดท่ีมีภาวะสุภาพปกติ และท่ีมีภาวะเสี่ยง สตรีในระยะหลังคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอน  และการพยาบาลทารกในครรภและแรกเกิดท้ังในภาวะปกติและท่ีมีภาวะเสี่ยง 

 

๒.๒ วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๒.๑ การปรับปรุงรายวชิาน้ี เพื่อใหตอบสนองตอผลการเรียนรูของหลักสูตร และปรับปรุง
เน้ือหา ใหมีความทันสมัย มีการใชหลักฐานเชิงประจักษ  และคํานึงถึงความ
หลากหลายทางวฒันธรรมของผูใชบริการ 

๒.๒.๒ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองอยางเปน
รูปธรรม และพฒันาบทเรียน E-learning เพื่อใหนักศึกษาเรียนดวยตนเอง ควบคูไป
กับการเรียนในช้ันเรียน ตลอดจนใหนักศึกษาคนควาความรูจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย 

 

หมวดที่  ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๓.๑  คําอธิบายรายวิชา 

 บทบาทหนาท่ีและจริยธรรมของผดงุครรภ ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการคลอด การพยาบาล
สตรีในระยะคลอดปกติแบบองครวม การพยาบาลทารกแรกคลอดทันที การประเมินทารกในครรภที่
มีภาวะเสี่ยง การวางแผนและการพยาบาลสตรี-ทารกท่ีมภีาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด 

 

๓.๒  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏบิตัิ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
 

การศกึษา
ดวยตนเอง 

๖๐ ช่ัวโมง 
ตามความตองการของ
นักศกึษาเฉพาะราย 

ไมม ี
๘ ช่ัวโมงตอ

สัปดาห 
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๓.๓ จํานวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศกึษา
เปนรายบุคคล 

๓.๓.๑ อาจารยประจํารายวชิาประกาศเวลาใหคาํปรึกษาท่ีหนาหองทํางาน และในเวป็ไซต
คณะ 

 ๓.๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา 

๓.๓.๓ อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ ๒ ช่ัวโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดที่  ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูทีมุ่งหวั งตามหลักสูตร 
๔.๑  คณุธรรม  จริยธรรม 

๔.๑.๑ ผลการเรียนรู เม่ือสิ้นสุดรายวิชาน้ี นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถ 
ดังน้ี 

๔.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบและมีวินัย 

๔.๑.๑.๒ มีความซื่อสัตย และตรงตอเวลา 

๔.๑.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
๔.๑.๑.๔ อธบิายหลกัการในการพิทักษสิทธิ์สตรี-ทารก  
๔.๑.๑.๕ วเิคราะหปญหาจริยธรรมในการพยาบาลสตรี-ทารกในระยะตัง้ครรภ  

คลอดและหลังคลอด 

๔.๑.๒ วิธกีารสอน 
๔.๑.๒.๑ วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับ

การพยาบสตรี- ทารก ในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด 

๔.๑.๒.๒ อภิปรายกลุม 

๔.๑.๒.๓ บทบาทสมมติ 

๔.๑.๓ วิธกีารประเมินผล 

๔.๑.๓.๑.ประเมินพฤตกิรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา 

๔.๑.๓.๒ ประเมินการอางองิในรายงานท่ีมคีวามถูกตองและเหมาะสม 

๔.๑.๓.๓ ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
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๔.๒  ความรู 
๔.๒.๑ ผลการเรียนรู 

๔.๒.๑.๑ มีความรูในศาสตรดานการผดงุครรภ  และบทบาทของผดงุครรภ  
๔.๒.๑.๒ มีความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการคลอด การพยาบาลสตรีในระยะคลอดในระยะท่ี 

๑ ๒ ๓ และ ๔ ของการคลอด การประเมินทารกในครรภทีม่ภีาวะเสีย่ง   

๔.๒.๑.๓ มีความรูดานการพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภท่ีมี
ภาวะแทรกซอนเน่ืองจากการตัง้ครรภ  การพยาบาลสตรีทีม่โีรครวมกบัการ
ตั้งครรภ  ท่ีมีเลือดออกในระยะตั้งครรภท่ีมีโรคติดเช้ือรวมกับการตั้งครรภ   

๔.๒.๑.๔ มีความรูดานการใชยาทางสตูกิรรมในระยะคลอด   

๔.๒.๑.๕ มีความรูดานการพยาบาลสตรีในระยะคลอดท่ีมีภาวะสขุภาพปกต ิการ
พยาบาลสตรีทีม่ีความผิดปกติเกี่ยวกับปจจัยการคลอด  การพยาบาลสตรีใน
ระยะคลอดท่ีมภีาวะแทรกซอน  การพยาบาลสตรีในระยะคลอดท่ีทาํสตูิ
ศาสตรหตัถการ  การพยาบาลสตรีทีม่ภีาวะแทรกซอนในระยะหลงัคลอด   

๔.๒.๑.๖ มีความรูดานการพยาบาลทารกแรกเกดิทันทีที่ มีภาวะสขุภาพปกติและท่ีมี
ภาวะแทรกซอนและภาวะเสีย่ง 

 

๔.๒.๒ วิธีการสอน 

๔.๒.๒.๑ บรรยายรวมกบัอภิปราย การทํางานกลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา และ
มอบหมายใหอานและสรุปบทความวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

๔.๒.๓ วิธกีารประเมินผล 

๔.๒.๓.๑ สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา 
๔.๒.๓.๒ การนําเสนอการวเิคราะหกรณศีกึษา 

๔.๒.๓.๔ การนําเสนอสรุปการอานบทความวจัิยท่ีเกีย่วของ 

๔.๓  ทักษะทางปญญา 

๔.๓.๑  ผลการเรียนรู 
๔.๓.๑ .๑ นักศึกษาสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางเปนระบบ เพื่อการ

แกไขปญหาอยางสรางสรรค ในกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับสตรีระยะตั้งครรภท่ีมีภาวะแทรกซอน สตรีใน
ระยะคลอดท่ีมภีาวะสขุภาพปกต ิและท่ีมภีาวะแทรกซอน สตรีในระยะหลงัคลอดท่ีมภีาวะแทรกซอน 
ทารกในครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ และท่ีมีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอน 

๔.๓.๒  วิธีการสอน 

๔.๓.๒.๑  อภิปรายกลุม 

๔.๓.๒.๒  วิเคราะหกรณีศึกษา 

๔.๓.๒.๓  การสะทอนคดิ 
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๔.๓.๓  วิธกีารประเมินผล 

๔.๓.๓.๑  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอสอบเนนการใชสถานการณ  
๔.๓.๓.๒  การนําเสนอการวเิคราะหกรณศีกึษา 

๔.๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๔.๑  ผลการเรียนรู 
๔.๔.๑.๑ มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
๔.๔.๑.๒ แสดงความเปนผูนาํและผูตามในการทํางานเปนทีม  

๔.๔.๑.๓ รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และทํางานท่ีมอบหมายใหแลวเสร็จตรง
ตามเวลากาํหนด 

๔.๔.๒ วิธีการสอน 

๔.๔.๒.๑ มอบหมายงานกลุมในการวเิคราะหกรณศีกึษา 
๔.๔.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาและศึกษาดวยตนเอง เชน ใหเลือกและอานบทความ

วิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิชา 

๔.๔.๓  วิธกีารประเมินผล 

๔.๔.๓.๑  ประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
๔.๔.๓.๒  รายงานผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

๔.๔.๓.๓  พฤตกิรรมการทํางานเปนทีม 

๔.๔.๓.๔  รายงานการศกึษาดวยตนเอง (รายงานสรุปรวบยอดความรู) 

๔.๕ ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๕.๑ ผลการเรียนรู 
๔.๕.๑.๑ มีทักษะในการสือ่สารท้ังการพดู การฟง การเขียน โดยการทํารายงานและ

เสนอในช้ันเรียน 
๔.๕.๑.๒ มีทักษะในการวเิคราะหและแปลความหมายขอมูลจากสถานการณจําลอง  

๔.๕.๑.๓ มีทักษะในการสบืคนขอมูลทางอนิเตอรเน็ต และศึกษาจาก e-learning 

๔.๕.๑.๔ มีทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  

๔.๕.๒  วิธีการสอน 

๔.๕.๒.๑  อภิปรายกลุม 
๔.๕.๒.๒  มอบหมายงานใหศกึษาคนควาดวยตนเองจาก web site, e-learning และทํา

รายงาน 

๔.๕.๒.๓  มอบหมายงานใหเตรียมและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๓  วิธกีารประเมินผล 

๔.๕.๓.๑  การมีสวนรวมในการอภิปรายและคณุภาพการอภิปราย 
๔.๕.๓.๒  รายงาน และผลการคนควา 

๔.๕.๓.๓ การนําเสนอดวยสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผูสอน 

สัปดาหที ่๑  บทนํา 

- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผดุงครรภ 
- ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการคลอด 

๔ - บรรยายและอภปิราย
กลุม 

 

สัปดาหที่ ๒-๔  การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
คลอด 
- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที ่๑,๒,๓ และ ๔ 
ของการคลอด 
- การใชยาทางสูตกิรรมในระยะคลอด 

๑๒ - บรรยายประกอบส่ือ
วีดิทัศน 
- จดัทาํกรณีศกึษาให
นักศึกษาวิเคราะหใน
กลุมยอย 

 

สัปดาหที่ ๕  การประเมินสภาวะทารกในครรภ 
-การประเมนิการเตนของหวัใจทารกในครรภ 
- การประเมนการด้ินของทารกในครรภ 
- การประเมนิการเพิม่ขนาดมดลูกตามอายคุรรภ 

๔ - บรรยายพรอมส่ือ
วิดีทัศน นักศกึษา
สัมผัสหุนสตรีตั้งครรภ 

 

สัปดาหที่ ๖-๙ การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
ต้ังครรภที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเส่ียงในระยะ
ตั้งครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ภีาวะแทรกซอนเน่ืองจาก
การตัง้ครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่โีรครวมกับการตัง้ครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่เีลือดออกในระยะ
ตั้งครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อรวมกับ 
การตัง้ครรภ 

๑๖ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล 
การอภปิรายกลุม 

 

 

สอบกลางภาค 
 

   

 สัปดาหที่ ๑๐-๑๒    การพยาบาลสตรี-ทารกใน
ระยะคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 

- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติเก่ียวกับ
ปจจัยการคลอด 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ภีาวะแทรกซอนในระยะ
คลอด 

๑๒ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล 
การอภปิรายกลุม 

 

สัปดาหที่ ๑๓ การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับ 
การทําสูติศาสตรหัตถการ 

๔ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
-  จดักรณีศกึษาให
ทาํงานในกลุม 
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หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผูสอน 

สัปดาหที่ ๑๔ การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด 

๔ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทาํงานในกลุม 

 

สัปดาหที่ ๑๕  การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน 

๔ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทาํงานในกลุม 

 

 
สัปดาหที่ ๑๖  สอบปลายภาค 

 

 
๓ 

  

 

๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู  
การ

ประเมิน 
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหที่

กําหนด 
สัดสวนของการประเมินผล 

(๑) 
 

สอบ 

- สอบกลางภาค 
       - สอบปลายภาค 

 
๙ 
๑๖ 

๕๐% 
๒๐% 
๓๐% 

(๒) การเขาชัน้เรียน ตลอดเทอม ๕% 
(๓) การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดเทอม ๕% 
(๔) วเิคราะหกรณีศกึษาและการนําเสนอ ๑๒ ๑๕% 
(๕) การทาํงานกลุมและผลงาน ๒, ๖,๑๐ ๑๕% 
(๖) การอานและสรุปบทความวิจัย ๑๓ ๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๖.๑  ตําราและเอกสารหลกั 

Ladewig, P. W., London, M. L., & Davidson, M. R. (2006). Contemporary maternal- 

 newborn nursing care (6
th
 ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 

Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2006). Foundations of maternal-newborn nursing  

 (4
th
 ed.). St. Louis, MO: Elsevier.2006 

Pillitteri, A. (2008). Maternal & child health nursing: Care of the childbearing & 

childrearing family (5
th
 ed.). Philadelphia: Lippincott. 

Varney,H., Kriebs, J. M., & Cregor, C. (2004). Varney’s midwifery (4
th
 ed.). Boston:  

 Jones and Bartlett. 
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๖.๒  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

๖.๒.๑ หนังสอืมาตรฐานวชิาชีพเกีย่วกบัการผดงุครรภ 
๖.๒.๒ คูมืองานอนามัยแมและเด็ก 

๖.๒.๓ ขอมูลงานอนามัยและเด็ก 
๖.๒.๔ ฐานขอมูลและระบบสืบคนอิเล็กทรอนิกส ไดแก web site สภาการพยาบาล,  The 

Cochrane Library,  World Health Organization, Best Practice & Research Clinical Obstetrics 

and Gynecology. 

๖.๓  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 ๖.๓.๑ หนังสือ ไดแก 
Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap III, L. C., &  

 Wenstrom, K. D. (2005). Williams obstetrics (22
nd

 ed.). New York: McGraw-Hill. 

Lowdermilk, D. L. & Perry, S. E. (๒๐๐๔). Maternity & women’s health care (8
th
 ed). St. 

Louis, MO: Mosby. 

Ladewig, P. A., London, M. L., & Davidson, M. R., (2006). Contemporary maternal-

newborn nursing care (6
th 

ed.). Upper Saddle River, NJ : Pearson Education. 

๖.๓.๒ วารสาร ไดแก JOGNN, American College of Nurse-Midwives, MCN, midwifery, 

Journal of Midwifery & Women’s Health 

 ๖.๓.๓ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซด ไดแก EBSCO Publishing’s CINAHL, Science 

Direct, Springer Link e Journal, E-learning วชิา ๐๔๐๓ ๐๑๑ การผดงุครรภ 
 ๖.๓.๔ แผนซีดี ไดแก VDO / VCD, เกี่ยวกับการตรวจครรภ กลไกการคลอด การชวยเหลือ
การคลอด การอาบนํ้าทารก การตรวจรางกายทารกแรกเกดิ  

 

หมวดที่ ๗  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๗.๑  กลยุทธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

๗.๑.๑  การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน 

๗.๑.๒    การสะทอนคดิ  ของผูเรียน 

๗.๑.๓    แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวชิา 

๗.๒  กลยุทธการประเมินการสอน 
๗.๒.๑   การสงัเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

๗.๒.๒   ผลการสอบ/การเรียนรู 
๗.๒.๓   การทวนสอบผลการเรียนรู 
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๗.๓  การปรับปรุงการสอน 

๗.๓.๑ สมัมนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่รวมกนัหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง
พฒันารายวชิา 

๗.๓.๒ การวจัิยในช้ันเรียน 
๗.๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา 

๗.๔.๑  มีคณะกรรมการในสาขาวชิาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศกึษา
(คะแนน/เกรด) กบัขอสอบ  รายงาน  โครงการ  และการใหคะแนนพฤตกิรรมของ
นักศึกษา 

 ๗.๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการหลกัสตูร 
๗.๕.  การดาํเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

๗.๕.๑  ปรับปรุงรายละเอยีดรายวชิาทุกปตามผลการสมัมนาการจัดการเรียนการสอน และ
ผลการประเมินจากนักศกึษา อาจารย และแหลงฝกงาน  
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ตัวอยาง 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัไทย 

คณะพยาบาลศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 ๐๔๐๓  ๐๑๑ การผดงุครรภ 
Midwifery 

๒.  จํานวนหนวยกิต ๔(๔-๐-๘) 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : วชิาชีพ 

๔.  ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
    คณาจารยสาขาวชิาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดงุครรภ 
๕.  ภาคการศกึษา/ชั้นปที่เรียน 

 เปดสอนภาคปลาย   ช้ันปท่ี ๓ 

๖.  รายวิชาทีต่องเรียนมากอน (Pre-requisites) 

- ๐๓๐๐ ๐๑๑  กายวภิาคศาสตรของมนุษย 
- ๐๓๐๐ ๐๑๒  สรีรวทิยาของมนุษย 
- ๐๔๐๑ ๐๑๔  การพยาบาลพืน้ฐาน 

- ๐๔๐๒ ๐๑๐  การพยาบาลผูใหญ ๑ 

- ๐๔๐๒ ๐๑๑  การพยาบาลผูใหญ ๒ 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) 

 ๐๔๐๓ ๐๑๐   การพยาบาลมารดาและทารก (Maternity and Newborn Nursing) 

๘. สถานทีเ่รียน 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยไทย 

๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด  

วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๒.๑  จุดมุงหมายของรายวิชา 

   เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของผดุงครรภ ศาสตรการผดุง
ครรภ การใหการพยาบาลแกสตรี ท่ีมภีาวะเสีย่ง และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ สตรีใน
ระยะคลอดท่ีมีภาวะสุภาพปกติ และท่ีมีภาวะเสี่ยง สตรีในระยะหลังคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอน  และการพยาบาลทารกในครรภและแรกเกิดท้ังในภาวะปกติและท่ีมีภาวะเสี่ยง 

 

๒.๒ วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

๒.๒.๑ การปรับปรุงรายวชิาน้ี เพื่อใหตอบสนองตอผลการเรียนรูของหลักสูตร และปรับปรุง
เน้ือหา ใหมีความทันสมัย มีการใชหลักฐานเชิงประจักษ  และคํานึงถึงความ
หลากหลายทางวฒันธรรมของผูใชบริการ 

๒.๒.๒ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองอยางเปน
รูปธรรม และพฒันาบทเรียน E-learning เพื่อใหนักศึกษาเรียนดวยตนเอง ควบคูไป
กับการเรียนในช้ันเรียน ตลอดจนใหนักศึกษาคนควาความรูจากแหลงขอมูลท่ี
หลากหลาย 

 

หมวดที่  ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 

 

๓.๑  คําอธิบายรายวิชา 

 บทบาทหนาท่ีและจริยธรรมของผดงุครรภ ความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการคลอด การพยาบาล
สตรีในระยะคลอดปกติแบบองครวม การพยาบาลทารกแรกคลอดทันที การประเมินทารกในครรภที่
มีภาวะเสี่ยง การวางแผนและการพยาบาลสตรี-ทารกท่ีมภีาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด 

 

๓.๒  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏบิตัิ/งาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
 

การศกึษา
ดวยตนเอง 

๖๐ ช่ัวโมง 
ตามความตองการของ
นักศกึษาเฉพาะราย 

ไมม ี
๘ ช่ัวโมงตอ

สัปดาห 
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๓.๓ จํานวนชัว่โมงตอสปัดาหทีอ่าจารยใหคาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกัศกึษา
เปนรายบุคคล 

๓.๓.๑ อาจารยประจํารายวชิาประกาศเวลาใหคาํปรึกษาท่ีหนาหองทํางาน และในเวป็ไซต
คณะ 

 ๓.๓.๒  นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา 

๓.๓.๓ อาจารยจัดเวลาใหคาํปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุมตามความตองการ ๒ ช่ัวโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดที่  ๔  การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

การพฒันาผลการเรียนในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรูทีมุ่งหวั งตามหลักสูตร 
๔.๑  คณุธรรม  จริยธรรม 

๔.๑.๑ ผลการเรียนรู เม่ือสิ้นสุดรายวิชาน้ี นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถ 
ดังน้ี 

๔.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบและมีวินัย 

๔.๑.๑.๒ มีความซื่อสัตย และตรงตอเวลา 

๔.๑.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  
๔.๑.๑.๔ อธบิายหลกัการในการพิทักษสิทธิ์สตรี-ทารก  
๔.๑.๑.๕ วเิคราะหปญหาจริยธรรมในการพยาบาลสตรี-ทารกในระยะตัง้ครรภ  

คลอดและหลังคลอด 

๔.๑.๒ วิธกีารสอน 
๔.๑.๒.๑ วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมท่ีเกี่ยวของกับ

การพยาบสตรี- ทารก ในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด 

๔.๑.๒.๒ อภิปรายกลุม 

๔.๑.๒.๓ บทบาทสมมติ 

๔.๑.๓ วิธกีารประเมินผล 

๔.๑.๓.๑.ประเมินพฤตกิรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลา 

๔.๑.๓.๒ ประเมินการอางองิในรายงานท่ีมคีวามถูกตองและเหมาะสม 

๔.๑.๓.๓ ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
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๔.๒  ความรู 
๔.๒.๑ ผลการเรียนรู 

๔.๒.๑.๑ มีความรูในศาสตรดานการผดงุครรภ  และบทบาทของผดงุครรภ  
๔.๒.๑.๒ มีความรูพืน้ฐานเกีย่วกบัการคลอด การพยาบาลสตรีในระยะคลอดในระยะท่ี 

๑ ๒ ๓ และ ๔ ของการคลอด การประเมินทารกในครรภทีม่ภีาวะเสีย่ง   

๔.๒.๑.๓ มีความรูดานการพยาบาลสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภท่ีมี
ภาวะแทรกซอนเน่ืองจากการตัง้ครรภ  การพยาบาลสตรีทีม่โีรครวมกบัการ
ตั้งครรภ  ท่ีมีเลือดออกในระยะตั้งครรภท่ีมีโรคติดเช้ือรวมกับการตั้งครรภ   

๔.๒.๑.๔ มีความรูดานการใชยาทางสตูกิรรมในระยะคลอด   

๔.๒.๑.๕ มีความรูดานการพยาบาลสตรีในระยะคลอดท่ีมีภาวะสขุภาพปกต ิการ
พยาบาลสตรีทีม่ีความผิดปกติเกี่ยวกับปจจัยการคลอด  การพยาบาลสตรีใน
ระยะคลอดท่ีมภีาวะแทรกซอน  การพยาบาลสตรีในระยะคลอดท่ีทาํสตูิ
ศาสตรหตัถการ  การพยาบาลสตรีทีม่ภีาวะแทรกซอนในระยะหลงัคลอด   

๔.๒.๑.๖ มีความรูดานการพยาบาลทารกแรกเกดิทันทีที่ มีภาวะสขุภาพปกติและท่ีมี
ภาวะแทรกซอนและภาวะเสีย่ง 

 

๔.๒.๒ วิธีการสอน 

๔.๒.๒.๑ บรรยายรวมกบัอภิปราย การทํางานกลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา และ
มอบหมายใหอานและสรุปบทความวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

๔.๒.๓ วิธกีารประเมินผล 

๔.๒.๓.๑ สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา 
๔.๒.๓.๒ การนําเสนอการวเิคราะหกรณศีกึษา 

๔.๒.๓.๔ การนําเสนอสรุปการอานบทความวจัิยท่ีเกีย่วของ 

๔.๓  ทักษะทางปญญา 

๔.๓.๑  ผลการเรียนรู 
๔.๓.๑ .๑ นักศึกษาสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางเปนระบบ เพื่อการ

แกไขปญหาอยางสรางสรรค ในกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวกับสตรีระยะตั้งครรภท่ีมีภาวะแทรกซอน สตรีใน
ระยะคลอดท่ีมภีาวะสขุภาพปกต ิและท่ีมภีาวะแทรกซอน สตรีในระยะหลงัคลอดท่ีมภีาวะแทรกซอน 
ทารกในครรภท่ีมีภาวะเสี่ยง ทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะสุขภาพปกติ และท่ีมีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอน 

๔.๓.๒  วิธีการสอน 

๔.๓.๒.๑  อภิปรายกลุม 

๔.๓.๒.๒  วิเคราะหกรณีศึกษา 

๔.๓.๒.๓  การสะทอนคดิ 
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๔.๓.๓  วิธกีารประเมินผล 

๔.๓.๓.๑  สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอสอบเนนการใชสถานการณ  
๔.๓.๓.๒  การนําเสนอการวเิคราะหกรณศีกึษา 

๔.๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๔.๔.๑  ผลการเรียนรู 
๔.๔.๑.๑ มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
๔.๔.๑.๒ แสดงความเปนผูนาํและผูตามในการทํางานเปนทีม  

๔.๔.๑.๓ รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และทํางานท่ีมอบหมายใหแลวเสร็จตรง
ตามเวลากาํหนด 

๔.๔.๒ วิธีการสอน 

๔.๔.๒.๑ มอบหมายงานกลุมในการวเิคราะหกรณศีกึษา 
๔.๔.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาและศึกษาดวยตนเอง เชน ใหเลือกและอานบทความ

วิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิชา 

๔.๔.๓  วิธกีารประเมินผล 

๔.๔.๓.๑  ประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนด 
๔.๔.๓.๒  รายงานผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

๔.๔.๓.๓  พฤตกิรรมการทํางานเปนทีม 

๔.๔.๓.๔  รายงานการศกึษาดวยตนเอง (รายงานสรุปรวบยอดความรู) 

๔.๕ ทกัษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๕.๑ ผลการเรียนรู 
๔.๕.๑.๑ มีทักษะในการสือ่สารท้ังการพดู การฟง การเขียน โดยการทํารายงานและ

เสนอในช้ันเรียน 
๔.๕.๑.๒ มีทักษะในการวเิคราะหและแปลความหมายขอมูลจากสถานการณจําลอง  

๔.๕.๑.๓ มีทักษะในการสบืคนขอมูลทางอนิเตอรเน็ต และศึกษาจาก e-learning 

๔.๕.๑.๔ มีทกัษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม  

๔.๕.๒  วิธีการสอน 

๔.๕.๒.๑  อภิปรายกลุม 
๔.๕.๒.๒  มอบหมายงานใหศกึษาคนควาดวยตนเองจาก web site, e-learning และทํา

รายงาน 

๔.๕.๒.๓  มอบหมายงานใหเตรียมและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๓  วิธกีารประเมินผล 

๔.๕.๓.๑  การมีสวนรวมในการอภิปรายและคณุภาพการอภิปราย 
๔.๕.๓.๒  รายงาน และผลการคนควา 

๔.๕.๓.๓ การนําเสนอดวยสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๕.๑ แผนการสอน 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผูสอน 

สัปดาหที ่๑  บทนํา 

- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผดุงครรภ 
- ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการคลอด 

๔ - บรรยายและอภปิราย
กลุม 

 

สัปดาหที่ ๒-๔  การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
คลอด 
- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที ่๑,๒,๓ และ ๔ 
ของการคลอด 
- การใชยาทางสูตกิรรมในระยะคลอด 

๑๒ - บรรยายประกอบส่ือ
วีดิทัศน 
- จดัทาํกรณีศกึษาให
นักศึกษาวิเคราะหใน
กลุมยอย 

 

สัปดาหที่ ๕  การประเมินสภาวะทารกในครรภ 
-การประเมนิการเตนของหวัใจทารกในครรภ 
- การประเมนการด้ินของทารกในครรภ 
- การประเมนิการเพิม่ขนาดมดลูกตามอายคุรรภ 

๔ - บรรยายพรอมส่ือ
วิดีทัศน นักศกึษา
สัมผัสหุนสตรีตั้งครรภ 

 

สัปดาหที่ ๖-๙ การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
ต้ังครรภที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเส่ียงในระยะ
ตั้งครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ภีาวะแทรกซอนเน่ืองจาก
การตัง้ครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่โีรครวมกับการตัง้ครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่เีลือดออกในระยะ
ตั้งครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อรวมกับ 
การตัง้ครรภ 

๑๖ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล 
การอภปิรายกลุม 

 

 

สอบกลางภาค 
 

   

 สัปดาหที่ ๑๐-๑๒    การพยาบาลสตรี-ทารกใน
ระยะคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 

- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติเก่ียวกับ
ปจจัยการคลอด 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ภีาวะแทรกซอนในระยะ
คลอด 

๑๒ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล 
การอภปิรายกลุม 

 

สัปดาหที่ ๑๓ การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับ 
การทําสูติศาสตรหัตถการ 

๔ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
-  จดักรณีศกึษาให
ทาํงานในกลุม 
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หัวขอ จํานวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน
การสอน 

ผูสอน 

สัปดาหที่ ๑๔ การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด 

๔ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทาํงานในกลุม 

 

สัปดาหที่ ๑๕  การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน 

๔ - บรรยายรวมกับ
อภปิราย 
- จดักรณีศกึษาให
ทาํงานในกลุม 

 

 
สัปดาหที่ ๑๖  สอบปลายภาค 

 

 
๓ 

  

 

๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู  
การ

ประเมิน 
งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน สัปดาหที่

กําหนด 
สัดสวนของการประเมินผล 

(๑) 
 

สอบ 

- สอบกลางภาค 
       - สอบปลายภาค 

 
๙ 
๑๖ 

๕๐% 
๒๐% 
๓๐% 

(๒) การเขาชัน้เรียน ตลอดเทอม ๕% 
(๓) การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ตลอดเทอม ๕% 
(๔) วเิคราะหกรณีศกึษาและการนําเสนอ ๑๒ ๑๕% 
(๕) การทาํงานกลุมและผลงาน ๒, ๖,๑๐ ๑๕% 
(๖) การอานและสรุปบทความวิจัย ๑๓ ๑๐% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๖.๑  ตําราและเอกสารหลกั 

Ladewig, P. W., London, M. L., & Davidson, M. R. (2006). Contemporary maternal- 

 newborn nursing care (6
th
 ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. 

Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2006). Foundations of maternal-newborn nursing  

 (4
th
 ed.). St. Louis, MO: Elsevier.2006 

Pillitteri, A. (2008). Maternal & child health nursing: Care of the childbearing & 

childrearing family (5
th
 ed.). Philadelphia: Lippincott. 

Varney,H., Kriebs, J. M., & Cregor, C. (2004). Varney’s midwifery (4
th
 ed.). Boston:  

 Jones and Bartlett. 
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๖.๒  เอกสารและขอมูลสําคัญ 

๖.๒.๑ หนังสอืมาตรฐานวชิาชีพเกีย่วกบัการผดงุครรภ 
๖.๒.๒ คูมืองานอนามัยแมและเด็ก 

๖.๒.๓ ขอมูลงานอนามัยและเด็ก 
๖.๒.๔ ฐานขอมูลและระบบสืบคนอิเล็กทรอนิกส ไดแก web site สภาการพยาบาล,  The 

Cochrane Library,  World Health Organization, Best Practice & Research Clinical Obstetrics 

and Gynecology. 

๖.๓  เอกสารและขอมูลแนะนํา 

 ๖.๓.๑ หนังสือ ไดแก 
Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap III, L. C., &  

 Wenstrom, K. D. (2005). Williams obstetrics (22
nd

 ed.). New York: McGraw-Hill. 

Lowdermilk, D. L. & Perry, S. E. (๒๐๐๔). Maternity & women’s health care (8
th
 ed). St. 

Louis, MO: Mosby. 

Ladewig, P. A., London, M. L., & Davidson, M. R., (2006). Contemporary maternal-

newborn nursing care (6
th 

ed.). Upper Saddle River, NJ : Pearson Education. 

๖.๓.๒ วารสาร ไดแก JOGNN, American College of Nurse-Midwives, MCN, midwifery, 

Journal of Midwifery & Women’s Health 

 ๖.๓.๓ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซด ไดแก EBSCO Publishing’s CINAHL, Science 

Direct, Springer Link e Journal, E-learning วชิา ๐๔๐๓ ๐๑๑ การผดงุครรภ 
 ๖.๓.๔ แผนซีดี ไดแก VDO / VCD, เกี่ยวกับการตรวจครรภ กลไกการคลอด การชวยเหลือ
การคลอด การอาบนํ้าทารก การตรวจรางกายทารกแรกเกดิ  

 

หมวดที่ ๗  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๗.๑  กลยุทธการประเมินประสทิธผิลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

๗.๑.๑  การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน 

๗.๑.๒    การสะทอนคดิ  ของผูเรียน 

๗.๑.๓    แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวชิา 

๗.๒  กลยุทธการประเมินการสอน 
๗.๒.๑   การสงัเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

๗.๒.๒   ผลการสอบ/การเรียนรู 
๗.๒.๓   การทวนสอบผลการเรียนรู 
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๗.๓  การปรับปรุงการสอน 

๗.๓.๑ สมัมนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่รวมกนัหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง
พฒันารายวชิา 

๗.๓.๒ การวจัิยในช้ันเรียน 
๗.๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาในรายวิชา 

๗.๔.๑  มีคณะกรรมการในสาขาวชิาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศกึษา
(คะแนน/เกรด) กบัขอสอบ  รายงาน  โครงการ  และการใหคะแนนพฤตกิรรมของ
นักศึกษา 

 ๗.๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการหลกัสตูร 
๗.๕.  การดาํเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชา 

๗.๕.๑  ปรับปรุงรายละเอยีดรายวชิาทุกปตามผลการสมัมนาการจัดการเรียนการสอน และ
ผลการประเมินจากนักศกึษา อาจารย และแหลงฝกงาน  
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ตัวอยาง 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัไทย 

คณะพยาบาลศาสตร 

หมวดที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑.๑  รหัสและชื่อรายวิชา 

 ๐๔๐๓ ๐๑๓  ปฏิบัติการผดุงครรภ 
   Practice in Midwifery 

๑.๒  จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง 

 ๓ หนวยกิต  ๓(๐-๑๒-๐) 

๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

          ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ ในหมวดวชิาเฉพาะ : วชิาชีพ 

๑.๔ อาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยทีป่รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม  

 รศ.ดร.ดลจิต   ม่ันคง  

๑.๕ ภาคการศกึษา/ชัน้ปทีก่าํหนดใหมกีารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศกึษา
ของหลักสูตร 

 ภาคฤดรูอน ช้ันปท่ี ๓ 

๑.๖  วันทีจ่ดัทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาประสบการณภาคสนามคร้ังลาสดุ  

 ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ 

๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๒.๑  จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 

วชิาน้ีพฒันาข้ึนเพือ่จัดประสบการณภาคปฏิบตัใินสถานการณจริงใหนกัศกึษาสามารถนํา
ความรูในวิชาการผดุงครรภ และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลแกสตรีตั้งครรภ
ใน ระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด รวมท้ังทารกแรกเกิดท้ังในภาวะปกติ เสี่ยง และมี
ภาวะแทรกซอน โดยใหความสําคัญตอการใชหลักฐานเชิงประจักษ และตอลักษณะความ
หลากหลายทางวฒันธรรม 
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๒.๒  วัตถุประสงคของการพฒันาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม  

 รายวชิาน้ีไดปรับปรุงการฝกภาคปฏิบตัใิหมคีวามทันสมัย และจัดกระบวนการเรียนการสอน
ใหนกัศกึษาสามารถบูรณาการทฤษฎีและปฏิบตัไิดในความ หลากหลาย ทาง วฒันธรรม ของ
ผูใชบริการ มุงเนนใหนักศึกษาใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ แกไขปญหาอยางเปนระบบ และ
ปฏิบัติการผดุงครรภท่ีอยูบนฐานความรูเชิงประจักษ และการใชผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ภายใน
ขอบเขตของกฎหมายวชิาชีพและยึดม่ันในจรรยาบรรณวชิาชีพ นอกจากน้ียงั จัดใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติในแหลงฝกท่ีมีความหลากหลายของผูใชบริการ ครอบคลุมทุกระดับปญหาสุขภาพ มีการ
แกไขปรับปรุงทักษะการปฏิบัติการพยาบาลท่ีบกพรองทันทีในหองฝกทักษะจําลองสถานการณ  

เพื่อใหนักศึกษาเกิดความม่ันใจ สามารถปฏิบตักิารพยาบาล ไดอยางถูกตอง แมนยํา และสามารถ
ทํางานเปนทีม โดยจัดใหมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูท่ีทันสมัยอยางเพียงพอ 

หมวดที่  ๓.  การพัฒนาผลการเรียนรู 

การพฒันาผลการเรียนรูในแตละดาน  

๓.๑  คณุธรรม จริยธรรม 

๓.๑.๑  ผลการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม เม่ือสิ้นสุดรายวิชาน้ี นักศึกษาจะมี
คุณลักษณะ ดังน้ี 

๓.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติการผดุงครรภ  
๓.๑.๑.๒ ยึดม่ันในจรรยาบรรณวชิาชีพ  
๓.๑.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของผูใชบริการ  
๓.๑.๑.๔ ซ่ือสัตยและมีวินัย  
๓.๑.๑.๕ เปนแบบอยางท่ีดีท้ังในการดํารงตนและในการปฏิบัติงาน  

 

๓.๑.๒ วิธีการสอน 

ผูสอนสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมแกนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติงาน ใน 

ระหวางการปฏิบตักิารพยาบาลแกผูใชบริการ การทํากจิกรรมการเรียนรูทีม่อบหมายตามเงือ่นไข
รายวชิา ไดแก  การประชุมปรึกษากอนและหลงัการปฏิบตังิาน ( pre and post conference) การ
ตรวจเย่ียมทางการพยาบาล  (nursing round) การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ( nursing 

care conference)  โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางครอบคลุมท้ังคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงตน 

๓.๑.๓ วิธกีารประเมินผล 

๓.๑.๓.๑ สังเกต และประเมินพฤติกรรมนักศึกษาตามแบบฟอรมการประเมินผล
การฝก    ปฏิบัติงานโดยผูสอน 

๓.๑.๓.๒ เพือ่นประเมินเพือ่นตามแบบฟอรมการประเมินผล 

๓.๑.๓.๓ พยาบาลในแหลงฝกรวมประเมินพฤตกิรรมนักศกึษาตามแบบฟอรมการ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน 
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๓.๒ ความรู 
๓.๒.๑  ผลการเรียนรูดานความรู เม่ือสิ้นสุดรายวิชาน้ี นักศึกษาจะมีความรู ดังน้ี 

๓.๒.๑.๑ มีความรูเกี่ยวกับบทบาทของผดุงครรภ  
๓.๒.๑.๒ มีความรูเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีในระยะตัง้ครรภทีม่ภีาวะแทรกซอน 

สตรีระยะคลอดท่ีมภีาวะสขุภาพปกต ิและท่ีมภีาวะแทรกซอนและภาวะ
เสี่ยง และสตรีระยะหลังคลอดท่ีมีภาวะแทรกซอน 

๓.๒.๑.๓ มีความรูและวิเคราะหภาวะเสี่ยงในสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ คลอด และหลังคลอด รวมท้ังทารกใน
ครรภและทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 

 

๓.๒.๒  วิธีการสอน 

๓.๒.๒.๑ ศกึษาคนควาความรูเพือ่ใชในการประเมินปญหาสขุภาพของสตรีในระยะ
คลอดปกติ สตรีท่ีมภีาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ 
คลอด หลังคลอด และการพยาบาลทารกแรกเกดิท่ีมสีขุภาพปกติ และท่ีมี
ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซอน 

๓.๒.๒.๒ วางแผนการพยาบาลและการผดงุครรภ โดยประยุกตความรูดานการผดงุ
ครรภและศาสตรท่ีเกี่ยวของ 

๓.๒.๒.๓ ปฏิบตักิารพยาบาลและการผดงุครรภ  โดยนําความรูดานการผดงุครรภ
และศาสตรท่ีเกี่ยวของไปใช 

๓.๒.๒.๔ ประเมินผลการปฏิบัติของตนเองโดยใชความรูดานการผดุงครรภและ
ศาสตรท่ีเกี่ยวของเปนพื้นฐาน 

 

๓.๒.๓  วิธกีารประเมิน 

ประเมินคณุภาพของการแสดงความคดิเหน็  การตอบคาํถาม  รายงาน
กรณศีกึษา แผนการพยาบาลและการผดงุครรภ การสอบหลงัสิน้สดุการฝกปฏิบตังิานโดย
การสอบปากเปลา และขอเขียน 

๓.๓ ทักษะทางปญญา 

๓.๓.๑  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

๓.๓.๓.๑ การคดิอยางมีวจิารณญาณ และเปนระบบ  
๓.๓.๓.๒ สามารถวเิคราะหปญหา ของสตรีในระยะคลอดปกต ิสตรีท่ีมีภาวะเสี่ยง

และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารก
ในครรภและทารกแรกเกิดท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได 

 

 

 

 

 

340



๓.๓.๒  วิธีการสอน 

๓.๓.๒.๑ การวางแผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอดปกต ิสตรีทีม่ภีาวะเสีย่งแล ะ
ภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ คลอด หลงัคลอด และทารกแรกเกดิท่ีมี
ภาวะแทรกซอน รวมท้ังวเิคราะหสาเหตขุองปญหาสขุภาพ และเหตผุล
ของการใหการพยาบาล  

๓.๓.๒.๒ การวเิคราะหปญหา อปุสรรคในการลงมือปฏิบตัิการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ และวิเคราะหผลลัพธของการพยาบาล และการปรับปรุงการ
พยาบาล 

 

๓.๓.๓ วิธกีารประเมินผล 

สงัเกตจากการใหการพยาบาลแกผูใชบริการ และจากรายงาน /แผนการพยาบาล
เกีย่วกบัการประเมินปญหา การตดัสนิทางคลนิกิ การวนิจิฉยัปญหา การระบุเหตผุลของการ
ใหการพยาบาลและการผดงุครรภ ตลอดจนการแกไขปญหาในการปฏิบตัิ 

๓.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๓.๔.๑ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๓.๔.๑.๑ สามารถสรางสมัพนัธภาพเชิงวชิาชีพ และสื่อสารกับผูใชบริการ 
ครอบครัวกลุมเพื่อนนักศึกษา อาจารย และบุคลากรในหอผูปวย 

๓.๔.๑.๒ มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายและ รับผิดชอบตอผลงานท่ี
เกิดข้ึน 

 

๓.๔.๒ วิธีการสอน 

๓.๔.๒.๑ ปฐมนิเทศวิชากอนข้ึนฝกปฏิบัติงาน 

๓.๔.๒.๒ ปฐมนิเทศหอผูปวย แนะนําใหรูจักบุคลากรในแหลงฝก 

๓.๔.๒.๓ มอบหมายงาน/หนาท่ีรบัผดิชอบในการใหการพยาบาลและการผดงุครรภ 
โดยปฏิบัติงานเปนสมาชิกทีมพยาบาล 

 
๓.๔.๓ วิธกีารประเมินผล 

๓.๔.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏิสัมพันธของนักศึกษากับผูใชบริการ เพื่อน 
บุคลากรในทีมสขุภาพ และผูสอน 

๓.๔.๓.๒ ประเมินพฤติกรรมความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ผลงานของกลุม 
ความสามารถในการเกบ็รวบรวมขอมูลจากผูใชบริการไดอยางครอบคลมุ  

๓.๔.๓.๓ ประเมินพฤตกิรรมการปฏิบตังิาน  การมีปฏิสมัพนัธ  และการสือ่สารกบั
ผูอื่นโดยพยาบาลในแหลงฝก และเพื่อนในกลุม 
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๓.๕  ทกัษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๕.๑ ผลการเรียนรูดานทกัษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสือ่สารและการใช
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๓.๕.๑.๑ สามารถสื่อสารกับผูใชบริการและผูรวมงานดวยการพูด การฟง การ
สังเกต และการเขียน  

๓.๕.๑.๒ สามารถศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการผดุงครรภจากเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบตักิารพยาบาล  

๓.๕.๑.๓ นําเสนอขอมูลผูใชบริการเพือ่การอภิปรายได 
 

๓.๕.๒ วิธีการสอน 

๓.๕.๒.๑ มอบหมายใหนักศึกษาดูแลผูใชบริการรายบุคคล 

๓.๕.๒.๑ มอบหมายงานใหนกัศกึษาศกึษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในการ
ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล  การตรวจเย่ียมทางการพยาบาล 
และจัดทํารายงานท่ีมีการอางอิงขอมูลจากแหลงท่ีนาเช่ือถือ เชน สถิติตาง ๆ  
รายงานการวจัิย 

 

๓.๕.๓ วิธีการประเมินผล 

๓.๕.๓.๑ ประเมินพฤตกิรรมในการประชุมกอนและหลงัการฝกปฏิบตังิาน  

๓.๕.๓.๒ ประเมินพฤตกิรรมในการเปนผูนาํและผูรวมการตรวจเย่ียมทางการ
พยาบาล 

๓.๕.๓.๓ ประเมินพฤตกิรรมในการเปนผูรวมการประชุมปรึกษาปญหาทางการ
พยาบาล 

 

๓.๖  ทกัษะการปฏบิตัิทางวิชาชีพ 

๓.๖.๑  ผลการเรียนรูดานทกัษะการปฏบิตัิทางวิชาชีพ เม่ือสิ้นสุดรายวิชาน้ี นักศึกษาจะ
มีทักษะทางวิชาชีพ ดังน้ี 

๓.๖.๑.๑ ทําคลอดปกติได 
๓.๖.๑.๒ ชวยคลอดทากน  ชวยคลอดในสตรีท่ีมีภาวะคลอดติดไหล  ชวยคลอด

ดวยสูติศาสตรหัตถการ (การทําคลอดดวยคีม การทําคลอดดวย
เคร่ืองดูดสุญญากาศ  การผาตัดคลอดทางหนาทอง) ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม  

๓.๖.๑.๓ ปฏิบตักิารรับฝากครรภสตรีท่ีมภีาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตัง้ครรภได 

๓.๖.๑.๔ ใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได   
๓.๖.๑.๕ สามารถประเมินภาวะสขุภาพทารกในครรภดวย Electronic fetal 

monitoring ได 
๓.๖.๑.๖ สามารถใหการพยาบาลทารกแรกเกดิท่ีมภีาวะแทรกซอนได   
๓.๖.๑.๗ สามารถชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดท่ีมีปญหาสุขภาพรุนแรงได  
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๓.๖.๒ วิธีการสอน 

๓.๖.๒.๑ มอบหมายใหนกัศกึษาใหการพยาบาลสตรีตัง้ครรภและทารกแรกเกดิ
ตาม จํานวนและภาวะสขุภาพท่ีกาํหนด 

๓.๖.๒.๒ มอบหมายงานใหนกัศกึษาศกึษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในการ 

ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล 
 

๓.๖.๓ วิธกีารประเมินผล 

๓.๖.๓.๑ ประเมินผลการทําคลอดปกติ  ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list 

๓.๖.๓.๒ ประเมินผลการชวยคลอดทากน  การชวยคลอดในสตรีทีม่ภีาวะคลอด
ติดไหล  การชวยคลอดดวยสูติศาสตรหัตถการ (การทําคลอดดวยคีม 
การทําคลอดดวยเคร่ืองดูดสุญญากาศ การผาตัดคลอดทางหนาทอง) 
ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list 

๓.๖.๓.๓ ประเมินผลการใหการพยาบาลในการรับฝากครรภสตรีทีม่ภีาวะเสีย่ง
และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ  ตามเกณฑประเมินผล โดยใช 
Check list 

๓.๖.๓.๔ ประเมินผลการใหการพยาบาลสตรีหลงัคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอน ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list 

๓.๖.๓.๕ ประเมินผลการปฏิบตักิารประเมินภาวะสขุภาพทารกในครรภดวย 
Electronic fetal monitoring ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list 

๓.๖.๓.๖ ประเมินผลการใหการพยาบาลทารกแรกเกิดท่ีมภีาวะแทรกซอน  

๓.๖.๓.๗ ประเมินผลการชวยฟนคนืชีพทารกแรกเกดิท่ีมปีญหาสขุภาพรุนแรง  
๓.๖.๓.๘ ประเมินการแกไขปญหาขณะปฏิบัติงาน 

๓.๖.๓.๙ ประเมินความรวดเร็วคลองแคลวและถูกตองในการปฏิบัติงาน   
๓.๖.๓.๑๐ สังเกตการใหการพยาบาลแกผูใชบริการท่ีแสดงออกถึงการเคารพ

ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย 
 

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 

๔.๑ คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา  

 การประยุกตความรูในศาสตรทางการผดุงครรภและศาสตรท่ีเกี่ยวของ และใชกระบวนการ
พยาบาล และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในการปฏิบตักิารพยาบาลแกสตรีในระยะคลอดปกต ิ สตรีท่ีมี
ภาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารกในครรภและทารก
แรกเกิดท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได  โดยอาศยัทักษะทางการผดงุครรภ การทํางานเปนทีม 
การแกไขปญหาอยางเปนระบบ  การวเิคราะห เชิงตัวเลข   การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศ ดวยความรับผดิชอบ ยึดม่ันในจรรยาบรรณวชิาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของ
ผูใชบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ 

๔.๒ กิจกรรมของนักศกึษา 

๔.๒.๑ การประชุมปรึกษากอนและหลงัการปฏิบตังิาน (pre and post 

conference) 

๔.๒.๒ ทําคลอดปกติ ไมนอยกวา ๕ ราย 
๔.๒.๓ ชวยคลอดทากน  ไมนอยกวา ๑ ราย 
๔.๒.๔ ชวยคลอดในสตรีท่ีมีภาวะคลอดติดไหล  ไมนอยกวา ๑ ราย 
๔.๒.๕ ชวยคลอดดวยคีม ไมนอยกวา ๑ ราย 

๔.๒.๖ ชวยคลอดดวยเคร่ืองดูดสุญญากาศ  ไมนอยกวา ๑ ราย 

๔.๒.๗ ชวยคลอดในการผาตัดคลอดทางหนาทอง ไมนอยกวา ๑ ราย 

๔.๒.๘ ปฏิบตักิารรับฝากครรภสตรีทีม่ภีาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ ไมนอยกวา ๑๐ ราย 

๔.๒.๙ ใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดท่ีมีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน ไมนอย
กวา ๕ ราย 

๔.๒.๑๐ ประเมินภาวะสขุภาพทารกในครรภดวย Electronic fetal monitoring ไม
นอยกวา ๑๐ ราย 

๔.๒.๑๑ ใหการพยาบาลทารกแรกเกดิท่ีมภีาวะแทรกซอน ไมนอยกวา ๕ ราย 

๔.๒.๑๒ ชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดท่ีมีปญหาสุขภาพรุนแรง ไมนอยกวา ๑ ราย  

๔.๒.๑๓ ทํารายงานกรณศีกึษา (case study) ๑ ฉบับ 

๔.๒.๑๔ ใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ และหลังคลอดเปนรายกลุม (health 

education) ๑ คร้ัง 
๔.๒.๑๕ ตรวจเย่ียมทางการพยาบาล (nursing round) ๑ คร้ัง 
๔.๒.๑๖ ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล (nursing care conference) ๑ 

คร้ัง (งานกลุม) 
 

๔.๓ รายงานหรืองานทีน่กัศกึษาไดรบัมอบหมาย  

รายงานหรืองานทีม่อบหมาย กําหนดสง 

๑. รายงานการพยาบาลสตรีตัง้ครรภทีม่ี
ภาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ ๑ ฉบับ 

๑. สงรายงานหลังฝกปฏิบัติงาน ๑ วนั 

๒. รายงานการพยาบาลสตรีในระยะคลอด 
๑ ฉบับ 

๒. สงรายงานหลังฝกปฏิบัติงาน ๑ วัน 

๓. แผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอดท่ีมี
ภาวะเสีย่งและภาวะแทรกซอน ๑ ฉบับ 

๓. สงแผนการสอนในวนัปฏิบตังิาน 
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รายงานหรืองานทีม่อบหมาย กําหนดสง 

๔. แผนการพยาบาลสตรีหลงัคลอด ๑ 
ฉบับ 

๔. สงแผนการสอนในวนัปฏิบตังิาน 

๕. แผนการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน ๑ ฉบับ 

๕. สงแผนการพยาบาลในวนั
ปฏิบัติงาน 

๖. แผนการสอนสขุศกึษา ๑ ฉบับ ๖. สงแผนการสอนลวงหนา ๑ สัปดาห 

๗. ใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ และหลัง
คลอดเปนรายกลุม  ๑ คร้ัง 

๗. สงผลการประเมินแผนการสอน
ภายหลงัการสอน ๑ วัน 

๔.๔ การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศกึษา 

๔.๔.๑ ผูสอนตรวจรายงานการพยาบาล แผนการพยาบาล พรอมท้ังสะทอนให
นักศึกษารับทราบขอบกพรอง และนําไปแกไขภายในวันรุงข้ึนหลังจาก
นักศึกษาสงงาน 

๔.๔.๒ ผูสอนตรวจรายงานการตรวจเย่ียมทางการพยาบาล พรอมท้ังสะทอนให
นักศึกษารับทราบขอบกพรอง เพื่อใหนําไปแกไขภายในวันรุงข้ึน
หลังจากนักศึกษาสงงาน 

๔.๔.๓ ผูสอนตรวจรายงานการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล พรอมท้ัง
สะทอนใหนักศึกษารับทราบขอบกพรอง เพื่อใหนําไปแกไข กอนวัน
ปฏิบัติงานในวันถัดไป 

๔.๔.๔ ผูสอนตรวจแผนการสอนสขุศกึษา พรอมท้ังสะทอนใหนกัศกึษารับทราบ
ขอบกพรอง และนําไปแกไข  กอนวันสอนจริงไมนอยกวา ๔ วนั 

๔.๔.๕ ผูสอนตรวจรายงานกรณศีกึษา พรอมท้ังสะทอนใหนกัศกึษารับทราบ
ขอบกพรอง และ นําไปแกไข ภายใน ๓ วัน 

 

๔.๕  หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยพเิศษสอนภาคปฏบิตัิ 
๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานท่ีฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ 

เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน  
๔.๕.๒ ใหคําแนะนําในขณะท่ีนักศึกษาฝกปฏิบัติงาน 

๔.๕.๓ รวมกิจกรรมของนักศึกษา ไดแก   การประชุมปรึกษากอนและหลงัการ
ปฏิบตังิาน    ตรวจเย่ียมทางการพยาบาล  และการประชุมปรึกษา
ปญหาทางการพยาบาล  

๔.๕.๔ รวมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
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๔.๖ หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา /อาจารยนเิทศ 

๔.๖.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ของสถาบันวาดวยการ
ฝกปฏิบัติงาน 

๔.๖.๒ สอน แนะนํา  ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหนักศึกษาได
พฒันา 

๔.๖.๓ ประสานงานกบัแหลงฝก เกีย่วกบัความตองการพฒันานักศกึษาของ
รายวิชา ปญหาจากการฝกปฏิบัติงาน ปญหาของนักศึกษา ฯลฯ  
มอบหมายงาน และผูใชบริการใหนักศึกษาดูแล 

 

๔.๗ การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลอืนักศกึษา  

๔.๗.๑ ปฐมนิเทศรายวิชากอนฝกปฏิบัติงาน  จัดเตรียมหอผูปวยและ
ประสานงานกบัแหลงฝกประสบการณวชิาชีพ 

๔.๗.๒ เตรียมความพรอมของนักศกึษากอนฝกประสบการณวชิาชีพ 

๔.๗.๓ ปฐมนิเทศแหลงฝกประสบการณวชิาชีพ 
 

๔.๘ สิง่อาํนวยความสะดวกและการสนับสนุนทีต่องการจากสถานทีท่ีจ่ดัประสบการณ
ภาคสนาม/สถานประกอบการ 

๔.๘.๑ มีหองสมุดสําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง 
๔.๘.๒ มีหองประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล  

๔.๘.๓ มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาล - แพทย ในหอผูปวย 
๔.๘.๔ หุนและอุปกรณ สําหรับฝกทักษะ 

๔.๘.๕ จัดเตรียมหองปฏิบัติการจําลองเพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะเฉพาะเพิ่มเติม
เพื่อแกไขขอบกพรอง 

๔.๘.๖ ประสาน/สํารวจท่ีพักสําหรับนักศึกษาในกลุมท่ีฝกงานตางจังหวัด 
 

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

๕.๑ การกําหนดสถานทีฝ่ก 

 เลือกโรงพยาบาลท่ีจะเปนสถานท่ีฝกเปนโรงพยาบาลในระดับจังหวัด และระดับศูนย ท่ีมี
ความพรอมในดานของผูรับบริการท่ีครอบคลุมวัตถุประสงคของรายวิชา  

๕.๒  การเตรียมนักศกึษา 

๕.๒.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อช้ีแจงรายละเอียดท้ังหมด รวมท้ังการเตรียมความ
พรอมกอนฝก 

๕.๒.๒ ประเมินความพรอมดานความรูและทักษะของนักศึกษากอนฝกงาน  

๕.๒.๓ จัดหองปฏิบัติการผดุงครรภใหนักศึกษาไดฝกกอนเร่ิมตนฝกงาน 
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๕.๓ การเตรียมอาจารยทีป่รึกษา /อาจารยนเิทศ 

 จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคของการฝกฯ ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียน
การเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู ตารางการนิเทศ พรอมคูมอื 
การนิเทศของรายวชิากอนการฝกฯ อยางนอย ๔ สัปดาห 

๕.๔ การเตรียมอาจารยพเิศษสอนภาคปฏบิตัใินสถานทีฝ่ก 

 ช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชากอนท่ีจะมีการฝกปฏิบัติงาน พรอมท้ังอธิบายใหอาจารยพเิศษ
สอนภาคปฏิบตัิ  เขาใจถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของตนเองในการ สอนและควบคุมการฝก
ปฏิบตักิารพยาบาล 

๕.๕ การจัดการความเสีย่ง 

๕.๕.๑ ประสานงานกบัอาจารยพเิศษสอนภาคปฏิบตัิในสถานท่ีฝกอยางตอเน่ือง 
๕.๕.๒ จัดใหมีตัวแทนนักศึกษาท่ีทําหนาท่ีติดตอประสานงานกับอาจารยนิเทศ

ตลอดการฝกงาน 

๕.๕.๓ ตดิตามความกาวหนาระหวางการฝกงานเพือ่รับทราบปญหา อปุสรรคใน
การฝกงาน  และหาแนวทางแกไขรวมกนัระหวางอาจารยนเิทศ อาจารย
พิเศษสอนภาคปฏิบัติ  และนักศึกษา 

 

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 

๖.๑ หลกัเกณฑการประเมินผล 

๖.๑.๑ การฝกปฏิบัติ      ๖๐% 

๖.๑.๒ รายงานกรณศีกึษา      ๑๕% 

๖.๑.๓ การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล   ๑๐% 

๖.๑.๔ การตรวจเย่ียมทางการพยาบาล    ๕ % 

๖.๑.๕ การใหสุขศึกษา      ๕% 

๖.๑.๖ การสอบหลังการฝกปฏิบัติงาน             ๕% 

๖.๒ กระบวนการประเมินผลการปฏบิตังิานของนักศกึษา  

๖.๒.๑ ประเมินผลการลงมือปฏิบตัติามแบบประเมิน เปน Check list โดย
นักศึกษาจะไดรับการประเมินในระหวางฝกเพื่อใหมีการปรับปรุงตนเอง
กอนท่ีจะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน 

๖.๒.๒ ประเมินรายงานกรณศีกึษา ตามแบบประเมิน เปน Check list โดย
รายงานของนักศกึษาจะไดรบัการตรวจและใหนาํกลบัไปแกไขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยนเิทศ กอนท่ีจะมีการประเมินใหคะแนนจริง  

๖.๒.๓ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน  

เปน Checklist นักศกึษาจะตองรายงานความกาวหนาในการวเิคราะห
กรณีศึกษากับอาจารยนิเทศและอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติอยางตอเน่ือง

347



กอนท่ีจะดาํเนินการประชุม 
๖.๒.๔ ประเมินผลการตรวจเย่ียมทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน เปน 

Checklist สําหรับนักศึกษาท่ีทําการตรวจเย่ียมไมผานตามเกณฑข้ันต่ํา
จะไดรับโอกาสใหทําใหมจึงพิจารณาใหคะแนนจริง 

๖.๒.๕ ประเมินผลการใหสขุศกึษา ตามแบบประเมิน เปน Checklist สาํหรับ
นักศึกษาท่ีสอนไมผานตามเกณฑข้ันต่ําจะไดรับโอกาสใหสอนใหมจึง
พจิารณาใหคะแนนจริง 

๖.๒.๖ ทดสอบโดยใชขอสอบสถานการณกรณีศึกษา ใหคะแนนตามเกณฑ 
 

๖.๓ ความผิดชอบของอาจารยพเิศษสอนภาคปฏบิตัิตอการประเมินนักศกึษา 

๖.๓.๑ ประเมินพฤตกิรรมของนักศกึษาและผลการฝกปฏิบตังิานรวมกบัอาจารย
นิเทศ ท้ังระหวางการฝกและเม่ือสิ้นสุดการฝก 

๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาลรวมกบัอาจารย
นิเทศ 

๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเย่ียมทางการพยาบาลรวมกบัอาจารยนเิทศ  
 

๖.๔.ความรับผิดชอบของอาจารยผูรบัผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมิน
นักศกึษา 

 รวมประเมินผลกบัอาจารยนเิทศ และอาจารยพเิศษ รวบรวมผลการประเมินเพือ่การตดั
เกรด และนําเสนอหัวหนากลุมวิชา 

๖.๕ การสรุปผลการประเมินทีแ่ตกตาง  

 หากมีความแตกตางกนัของผลการประเมิน อาจารยนเิทศกบัอาจารยพเิศษสอนปฏิบตัิ
ประชุมหารือกัน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจําตึกเขารวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษา เพื่อหาขอสรุป 

หมวด  ๗   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ 

การฝกประสบการณภาคสนาม 

๗.๑ กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของตอไปน้ี  

 ๗.๑.๑ นักศกึษา 

๗.๑.๑.๑ ประเมินการบรรลวุตัถปุระสงคในการฝกภาคสนามในแงของความ
เพียงพอของแหลงสนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานท่ีฝก ความ
รวมมือของทีมสขุภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผูรบับริการ  

คณุภาพการดแูลของอาจารยนเิทศและอาจารยพเิศษสอนปฏิบตัิ 
๗.๑.๑.๒ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวธิกีารประเมิน 
๗.๑.๑.๓ ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณภาคสนามและความ  

ตองการฝกเพิ่มเติม 
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๗.๑.๒ อาจารยพเิศษสอนภาคปฏบิตัิ 
๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศกึษาในภาพรวมวาบรรลตุามวตัถปุระสงคของการฝก

ประสบการณภาคสนามของรายวชิาน้ีหรือไม 
๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลง 

สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานท่ีฝก ความรวมมือของทีมสขุภาพ 
จํานวนและความเหมาะสมของผูรบับริการ 

๗.๑.๒.๓ ประเมินการทําหนาท่ีของตนเอง 

๗.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวธิกีารประเมิน 
 

 ๗.๑.๓ อาจารยทีด่แูลกิจกรรมภาคสนาม 

๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศกึษาในภาพรวมวาบรรลตุามวตัถปุระสงคของ 
การฝกประสบการณภาคสนามของรายวชิาน้ีหรือไม  

๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลง
สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานท่ีฝก ความรวมมือของทีมสขุภาพ 
จํานวนและความเหมาะสมของผูรบับริการ คุณภาพการดูแลท่ีนักศึกษาไดรับ
จากตนเองและอาจารยพเิศษสอนปฏิบตัิ 

๗.๑.๓.๓ ประเมินการทําหนาท่ีของตนเองและอาจารยพเิศษสอนปฏิบตัิ 
๗.๑.๓.๔ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวธิกีารประเมิน 

 

๗.๑.๔ อื่น ๆ  
๗.๑.๔.๑ ประเมินผลการสอบข้ึนทะเบียนใบประกอบวชิาชีพในรายวชิาการผดงุครรภ  
๗.๑.๔.๒ ติดตามประเมินผลสมรรถนะบัณฑิตจบใหมท่ีทํางานในแผนกท่ีเกี่ยวของกับการ

ผดงุครรภ ท้ังจากตัวบัณฑิตเอง ผูรับบริการ และผูใชบัณฑิต 

๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
            กลุมวิชามอบหมายอาจารยผูรับผิดชอบวิชา สรุปผลการประเมินจากขอ ๗.๑.๑ , ๗.๑.๒, 

๗.๑.๓ และ ๗.๑.๔ ภายใน ๑ สัปดาห หลังสิ้นสุดการประเมิน นําเสนอกลุมวิชาเพื่อตรวจสอบ และ
วางแผนปรับปรุงการฝกปฏิบตักิารพยาบาลในวชิาน้ีตอไป โดยใหแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาห เพื่อ
จะไดจัดทํารายงาน (มคอ.๖) ใหเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  

๗.๓ การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องการฝกปฏบิตักิารพยาบาล /ภาคสนาม (หัวขอเพิ่มเติม) 

อาจารยผูรบัผดิชอบจัดเตรียมคะแนนและเกรดของนักศกึษาทุกคนในกจิกรรมการประเมิน
ตาง ๆ ท่ีกาํหนดในรายวชิา คะแนนการฝกปฏิบตั ิคะแนน รายงานกรณศีกึษา รายงานแผนการสอน
สุขศึกษา รายงานการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ผลการสอบหลงัฝก และคะแนนพฤตกิรรมของ
นักศึกษา พรอมกับ มคอ.๔ ตลอดจนรายงานของนักศึกษา และเอกสารทุกช้ินท่ีเกี่ยวของกับการประเมินสงให
คณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องคณะ เพือ่ตรวจสอบและนําผลการทวนสอบมาปรับปรุงการประเมินผลสมัฤทธิ์
ของนักศึกษา 
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ตัวอยาง 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัไทย 

คณะ    พยาบาลศาสตร 
 

หมวดที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

 ๐๔๐๓  ๐๑๑  การผดงุครรภ 
Midwifery 

๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี 

๒.๑ ๐๓๐๐ ๐๑๑ กายวภิาคศาสตรของมนุษย 
๒.๒  ๐๓๐๐ ๐๑๒  สรีรวทิยาของมนุษย 
๒.๓  ๐๔๐๑ ๐๑๔  การพยาบาลพืน้ฐาน 

๒.๔ ๐๔๐๑ ๐๑๕   จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัวชิาชีพการ
พยาบาล 
๒.๕ ๐๔๐๒ ๐๑๐  การพยาบาลผูใหญ ๑ 

๒.๖ ๐๔๐๖ ๐๑๐  การพยาบาลเดก็และวยัรุน 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมเรียน  (section) 

๓.๑  รศ.ดร.ดลจิต     ม่ันคง    รับผิดชอบ กลุมท่ี ๑ 

๓.๒  ผศ.ดร.กรวิภา   บุญหลา  รับผิดชอบ กลุมท่ี ๒ 

๔. ภาคการศกึษา/ปการศกึษาทีเ่ปดสอนรายวิชา  

ภาคปลาย ปการศกึษา ๒๕๕๕  

๕.  สถานทีเ่รียน 

คณะพยาบาลศาสตร  มหาวทิยาลยัไทย 
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หมวดที่  ๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑.  แผนการสอน 
 

หัวขอ จํานวนชั่วโมง
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที ่

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน ๒๕% 

บทนํา 

-  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ 
ของผดุงครรภ 
- ความรูพื้นฐานเก่ียวกับการคลอด 

๔ ๕  การอภปิรายกลุมใน 
หัวขอความรูพื้นฐานเก่ียวกับ 
การคลอดใชเวลานานกวาที่
วางแผนไวเน่ืองจากความรู
พื้นฐานเก่ียวกับกายวิภาคและ
สรีรวทิยาของนักศกึษานอย
กวาทีค่าดการณไว 

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะคลอด 
- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที ่๑ ๒ ๓ 
และ ๔ ของการคลอด 
- การใชยาทางสูตกิรรมในระยะคลอด 

๑๒ ๑๕ - การวเิคราะหกรณีศกึษาใช
เวลานานกวาแผนที่วางไวถึง 
๓ ชั่วโมง เน่ืองจากนักศึกษา
ยังไมคุนเคยกับเน้ือหาของ
วิชาน้ีประกอบกับพื้น
ฐานความรูเก่ียวกับกายวภิาค
และสรีรวิทยาไมเพียงพอ ทํา
ใหการวเิคราะหใชเวลานาน
กวาที่ควรจะเปน 

การประเมินสภาวะทารกในครรภ 
-  การประเมนิการเตนของหวัใจทารกในครรภ 
-  การประเมนิการด้ินของทารกในครรภ 
-  การประเมนิการเพิม่ขนาดมดลูก 
      ตามอายคุรรภ 

๔ ๔ 
 

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะต้ังครรภที่
มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเส่ียงใน
ระยะตั้งครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ภีาวะแทรกซอน
เน่ืองจากการตัง้ครรภ 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่โีรครวมกับ 
การตัง้ครรภ 
-  การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่เีลือดออกใน
ระยะตั้งครรภ 
-  การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อ
รวมกับการตัง้ครรภ 

๑๖ ๑๖  
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หัวขอ จํานวนชั่วโมง
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน
ชั่วโมงที ่

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี

ความแตกตางเกิน ๒๕% 

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะคลอดที่มี
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน 

-  การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติ
เก่ียวกับปจจัยการคลอด 
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ภีาวะแทรกซอน
ในระยะคลอด 

๑๒ ๑๒ 
 

การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับการทํา 

สูติศาสตรหัตถการ 

-  การชวยคลอดดวยเคร่ืองดูดสุญญากาศ 
-  การชวยคลอดดวยคีม 
-  การผาตดัคลอดทางหนาทอง 

๔ ๔ 
 

การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด 

-  ตกเลือดหลังคลอด 
-  ภาวะชอ็คทางสูตกิรรม 

๔ ๔ 
 

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน 

-  ทารกขาดออกซิเจน 

๔ ๔ 
 

 

๒.  หัวขอที่สอนที่ไมครอบคลุมตามแผน 

 ไมมี 
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๓. ประสทิธผิลของวิธกีารสอนทีท่าํใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ ระบุไวในรายละเอียดของ 
  รายวิชา 

มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 
วิธีการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

ม ี ไมม ี

๑. คณุธรรม 
จริยธรรม 

๑. สอนโดยใชวธิกีารสอนแบบ
กรณีศกึษาทีม่กีารสอดแทรก
ประเด็นจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและการเคารพในคณุคา
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
ตลอดจนการพิทักษสิทธิ์สตรี-
ทารก 

   - ใชเวลานานในการวเิคราะห
กรณีศกึษา 

ขอเสนอแนะ 

- อาจารยควรเลือกกรณีศกึษาที่
ครอบคลุมประเด็น ไมซับซอนและให
แตละกลุมยอยทํากรณีศึกษาเดียวกัน
จาํนวน ๒ กลุมและจับฉลากให
นําเสนอเพียงกลุมใดกลุมหน่ึง 

 ๒. อภิปรายกลุมในประเด็น
จริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
เก่ียวกับการดูแลสตรีระยะคลอด 

  - ใชเวลานานในการอภปิรายและ
นําเสนอ 

ขอเสนอแนะ 

- ควรมกีารปรับเก่ียวกับการนําเสนอ
หนาชัน้เรียนโดยการจบัฉลากกลุมที่
จะไดนําเสนอ ไมใหนําเสนอทุกกลุม  
ทั้งน้ี ใหมีการสรุปสาระสําคัญจาก
กลุมที่นําเสนอโดยอาจารยผูสอน  
หากนักศกึษาไมสามารถนําเสนอได
ครอบคลุมประเด็นการเรียนรูตาม
จุดมุงหมาย  สําหรับงานของกลุมที่
ไมไดนาํเสนอใหนาํไปเสนอ web site 

ของคณะพรอมกับงานทีน่าํเสนอ 
 ๓. บทบาทสมมติในประเด็น

ปญหาจริยธรรม การเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษยตลอดจนการพิทักษสิทธิ์
สตรี-ทารก 

  - ใชเวลานานเพราะใหแสดงทกุกลุม 

ขอเสนอแนะ 

- ใหนักศึกษาที่ไมไดนําเสนอในชั้น
เรียนแสดงบทบาทสมมติแลวบันทึก
เทปสงอาจารย และอาจารยแขวนบน 

web site ของคณะเพื่อใหนักศึกษา
กลุมอ่ืนที่ลงทะเบียนเรียนดวยกันได
ดูและรวมประเมิน 

๒. ความรู ๑. บรรยายรวมกับอภปิราย   - 
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มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 
วิธีการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

ม ี ไมม ี

 ๒. การทาํงานกลุม   - 

 ๓. การวเิคราะหกรณีศกึษา   - การวเิคราะหกรณีศกึษาใชเวลานาน
กวาทีก่าํหนดไว การแกไข
เชนเดียวกับทีก่ลาวมาในผลการเรียนรู
ดานคณุธรรมจริยธรรม 

 ๔. มอบหมายใหอานและสรุป
บทความวิจัยที่เก่ียวของ 

  - ใชเวลานานในการตรวจสอบ 
การเรียนรูของนักศกึษา ควบคมุเวลาได
ยาก นักศกึษาไมสามารถทาํงานทนัตาม
กําหนดเวลา 

ขอเสนอแนะ 

- ใหนักศึกษาสงบทความในสัปดาห
แรกของการเรียนการสอนเพือ่ให
อาจารยแนะนําบทความที่เหมาะสม
สอดคลองกับเน้ือหาวิชา จากน้ัน
อาจารยชีแ้นะการอานบทความแก
นักศกึษา 

๓. ทักษะทางปญญา ๑. อภิปรายกลุม 

๒. วิเคราะหกรณีศึกษา 
  ขอ ๑ และ ๒ มีอุปสรรคเชนเดียวกับ

ผลการเรียนรูดานอ่ืน 

 ๓. การสะทอนคิด   การสอนแบบสะทอนคิดอาจารยผูสอน
ตองมกีารเตรียมการสอนเปนอยางดี
และควบคุมเวลาในการสอนใหเปนไป
ตามแผนโดยยังคงจุดมุงหมายของ 
การเรียนรู 

 ๔. การเรียนโดยใชปญหาเปน
หลัก 

  - นักศึกษายังไมคุนเคยกับการเรียน
แบบน้ี ทําใหใชเวลานานและนักศึกษา
คนควากอนเรียนนอยมาก 

ขอเสนอแนะ 

- มชีัว่โมงการแนะนําการเรียนโดยใช
ปญหาเปนหลักใหแกนักศึกษากอน
เร่ิมเรียนอาจารยควรเตรียม scenario 

ที่เหมาะสม 
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มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 
วิธีการสอนที่ระบุใน

รายละเอียดของรายวิชา 

ประสิทธิผล อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข 

ม ี ไมม ี

๔. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

๑.  จดักิจกรรมกลุมใน 

การวเิคราะหกรณีศกึษา 
๒.  มอบหมายงานใหคนควาและ
ศึกษาดวยตนเอง  เชน  ใหเลือก
และอานบทความวิจัยที่เก่ียวของ
กับเน้ือหาในวชิา 

  - เชนเดียวกับผลการเรียนรูดานความรู
และทักษะทางปญญา 

ขอเสนอแนะ 

- อาจารยหาวธิกีารตรวจสอบ 
การทาํงานของนักศกึษาวาไดมกีาร
ทํางานกลุมอยางแทจริงหรือไม เพื่อให
บรรลุจดุมุงหมายของการเรียนรูดานน้ี
อยางครอบคลุมนักศึกษาทุกคน 

- จัดใหมีการบันทึกวิดีทัศน หรือ
บนัทกึการทาํงานกลุม 

๔. ทักษะ 
การวเิคราะหเชงิ
ตวัเลข การส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. อภิปราย 

๒. มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาดวยตนเองจาก web site 

ที่เก่ียวของ, e-learning  และทํา
รายงาน 

๓. มอบหมายงานใหเตรียมและ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 

๔.  การจดัทาํขอมลูหลักในการ
ผดุงครรภ (Minimal data set) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 - นักศึกษาสงงานครบแตมีงานที่ซํ้ากัน
หลายชิ้น 

ขอเสนอแนะ 

- เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางแทจริง ควร
ใหสงรายงานทาง electronic mail และ
สุมสอบถามนักศึกษาถึงขั้นตอนการ
คนควา 

- ขาดการชีแ้นะทีเ่พยีงพอในเร่ืองของ
ขอมูลหลักเพราะคาดวานักศึกษาไดฝก
บางแลวในวิชา Nursing Informatics  

- แจงปญหาแกประธานหลักสูตร เพื่อให
เพิ่มความเครงครัดในผลการเรียนรูขอน้ี  
ในวิชา nursing  Informaticsดวย 

 

๔.  ขอเสนอการดาํเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธกีารสอน  

 ใชวธิกีารสอนแบบเดมิ แตปรับปรุงคณุภาพในการจัดการกระบวนการเรียนรูของ
นักศึกษา  ปรับเน้ือหาของกรณีตัวอยาง ปรับสถานการณจําลองใหเหมาะสมกับเน้ือหาและเวลา 
และในการแสดงบทบาทสมมติ 
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หมวดที่  ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑.  จํานวนนักศกึษาทีล่งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน)  ๑๐๐  คน 

๒.  จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา  ๑๐๐  คน 

๓.  จํานวนนักศกึษาทีถ่อน (W) -  คน 

๔.  การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

 
ระดบัคะแนน จํานวน คิดเปนรอยละ 

A ๕ ๕ 

B
+ ๑๘ ๑๘ 

B ๒๐ ๒๐ 

C
+
 ๓๒ ๓๒ 

C ๒๒ ๒๒ 

D
+
 ๒ ๒ 

D ๑ ๑ 

F - - 

ไมสมบูรณ (I) - - 

ผาน (P,S) - - 

ตก (U) - - 

ถอน (W) - - 

 

๕. ปจจัยททีาํใหระดบัคะแนนผิดปกติ 

 ๕ .๑ การประเมินผลงานการทํางานกลุมของนักศกึษาแลวใหคะแนนเทากนัทุกคนใน
กลุมโดยมีขอตกลงเบ้ืองตนวานักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน 

 ๕ .๒ การใชเวลาในการนําเสนอผลงานของแตละกลุมไมเทากันเน่ืองจากมีขอจํากัดใน
เร่ืองเวลาและการควบคมุเวลาในการอภิปรายกลุมและการนําเสนอผลงาน มีผลตอผลงานของ
นักศึกษา 
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๖. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่าํหนดไวในรายละเอยีดรายวิชา  

ดาน ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

๖.๑ กาํหนดสัดสวน 
การวัดและประเมินผล 

- การกาํหนดสดัสวนของการ
ประเมิน  

- สัดสวนของการสอบนอยเกินไป
เม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวนของการ
ประเมินวิธีอื่น ในวิชาทฤษฎีซ่ึงวัด
ความรูเปนหลักควรจะใหสัดสวน
ของการสอบมากกวารอยละ ๕๐ 

๖.๒ วธิกีารประเมินผล
การเรียนรู 

- การทํางานกลุมและผลงาน
กลุม 

- ความท่ัวถงึในการตรวจสอบการมี
สวนรวมของนักศกึษาทุกคนในการ
ทํางานกลุมไมสามารถทําไดรอย
เปอรเซ็นต 

 - การวเิคราะหกรณศีกึษาตองมี
การจัดเตรียม กรณีตัวอยางให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายของ
การเรียนรู 

- การวิเคราะหกรณีศึกษาเปน
กจิกรรมท่ีใชเวลานานหากเตรียม
กรณีตัวอยางไมเหมาะสมก็จะทําให
เสยีเวลาในการทําความเขาใจ
เพื่อใหเกิดผลเรียนรูท่ีตองการ 

 

๗.  การทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

- รวบรวมคะแนนและเกรดของนักศกึษา
ในรายวชิาท่ีตองทวนสอบ (ตามเกณฑ
ของคณะ) พรอมกบัมคอ.๓ ของ
รายวชิา และเอกสารท่ีเกีย่วของตาม
รายการท่ีกาํหนดในประกาศของคณะ 

- เสนอตอท่ีประชุมของกลุมวิชา เพื่อ
ตรวจสอบความเรียบรอย 

- เสนอคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของคณะ 

- นําผลท่ีไดจากการทวนสอบเสนอตอท่ี
ประชุมกลุมวิชา 

- ผลการทวนสอบ ไมมีความผิดปกติ 
คะแนนเปนไปตามท่ีอาจารยประจําวชิา
ประเมิน 

- คณะกรรมการทวนสอบใหขอเสนอแนะ
ในการใหคะแนนรายงานกลุมโดยใหนาํ
ผลการประเมินในระหวางการทํางานกลุม
ในช้ันเรียนมาพจิารณารวมดวยและให
ประเมินนักศกึษาเปนรายบุคคลเพือ่ให
ตรงตามพฤตกิรรมการมีสวนรวมของ
นักศึกษาอยางแทจริง 
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หมวดที่  ๔  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

๑.  ประเดน็ดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อาํนวยความสะดวก 

อปุสรรคในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ  

การเรียนและสิง่อาํนวยความสะดวก 
ผลกระทบตอการเรียนรู 

ไมมี 
(ใหดูหมวดท่ี ๖ ในรายละเอยีดของรายวชิาประกอบ) 

ไมมี 

๒.  ประเดน็ดานการบริหารและองคกร  

อปุสรรคดานการบริหารและองคกร ผลกระทบตอการเรียนรู 

- ดานการบริหาร 

- ดานองคกร 
- ผูประสานงานกลุมวชิาขาดประสบการณใน
การบริหารวชิาการ ทําใหการประสานงาน
ระหวางอาจารยผูสอน และนักศกึษาบกพรอง 
นักศกึษาบางสวนมาเรียนสายดวยความ
คลาดเคลือ่นเวลานัดหมาย 

หมวดที่  ๕  การประเมินรายวิชา 

๑.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศกึษา (ตามเอกสารแนบ)  
 ๑.๑ ขอวิพากษทีส่าํคญัจากผลการประเมินโดยนักศกึษา 

๑.๑.๑ การวิเคราะหกรณีศึกษามีประโยชน ฝกการคิดวิเคราะหเช่ือมโยงและ
คนควาความรูกวางขวาง แตใชเวลานานในแตละคร้ัง 

๑.๑.๒ การสอนโดยใชการวเิคราะหกรณศีกึษา ไมควรใชในทุกเน้ือหาท่ีสอนเพราะ
ทําใหเกินเวลาท่ีกําหนดไว 

๑.๑.๓ การทํางานกลุมนักศกึษาบางคนมีสวนรวมนอยมากแตไดคะแนนเทากนั ไม
ยุตธิรรม อาจารยควรตรวจสอบการทํางานใหมคีวามเทาเทียมกนั  

๑.๑.๔ ควรมีเอกสารอางอิงในหองสมุดเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะวารสารท่ีจะคนควา
บทความวจิยั 

๑.๑.๕ เพือ่นบางคนไมคนความากอนทํากลุมทําใหเสยีเวลามากในการวเิคราะห
ประเด็นตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ  ๑.๑ 
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สิ่งท่ีนักศึกษาประเมินตรงกับความคิดเห็นของผูสอนซ่ึงตองมีการปรับปรุงในป
การศกึษาตอไป 

 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอีืน่ 

๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น  

ไดมีการประเมินรายวิชาโดยการสังเกตการสอนของผูรวมทีมสอน  ซ่ึงมีขอวิพากษ
ท่ีสําคัญ ดังน้ี 

๒.๑.๑ การสอนโดยวธิกีารวเิคราะหกรณศีกึษารายกลุม นักศกึษามีการอภิปราย
ภายในกลุมแตกตางกันในแงของการมีสวนรวมอยางท่ัวถึงของสมาชิกกลุม  มีนักศึกษาท่ีมีสวน
รวมนอยมากแตกลุมไมสามารถดึงใหเขามารวมอภิปรายไดเทาท่ีควร  

๒.๑.๒  การใชเวลาในการทํางานกลุมคอนขางนาน  และเม่ือรวมกบัการนําเสนอ
ผลงานทําใหเกินเวลาที่วางแผนไว 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลขอวิพากษตามขอ  ๒.๑ 

มีความเห็นสอดคลองกัน 

หมวดที่  ๖  แผนการปรับปรุง 

๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน /รายวิชาคร้ัง
ทีผ่านมา 

 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศกึษาทีผ่านมา 
 

ผลการดาํเนินการ 

- การเตรียมการสอนอยางเปนระบบโดยพจิารณาท้ัง
รายวิชาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของผลการเรียนรูทุกดาน  
มีการกําหนดวิธีการสอนท่ีหลากหลาย ชัดเจนและมีสื่อการ
สอนท่ีเหมาะสมมีประสทิธภิาพ 

- บรรลุตามจุดมุงหมายในแงของการ
ใชวิธีการสอนท่ีหลากหลาย  และมีสื่อ 

การสอนท่ีเหมาะสม  แตมปีญหาใน
เร่ืองการใชเวลาเกินกวาท่ีกําหนดไว
ในแผนการสอน 

 

๒.  การดาํเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  

 ประชุมอาจารยผูสอนเพือ่รับทราบรายละเอยีดของรายวชิา และผลการประเมินในป
การศกึษาท่ีผานมา  ตลอดถงึแผนการดาํเนินการในปการศกึษาน้ี 
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๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสาํหรับภาคเรียน/ปการศกึษาตอไป 

 

กิจกรรมทีต่องการ 
 

วันสิน้สดุกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๑. การจัดเตรียมกรณีตัวอยางท่ีเหมาะสมกับ
เน้ือหาในแตละสวนของรายวชิา 

๒. การจัดเตรียมสถานการณจําลอง 

๓. การจัดเตรียมวารสารทางการผดงุครรภไว
อยางเพียงพอในหองสมุดของคณะ 

จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอน
เปดสอน ๒ สัปดาห 

รศ.ดร.ดลจิต  ม่ันคง 

 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ใหมกีารจัดสรรงบประมาณเพือ่จัดซ้ือวารสารทางการพยาบาลและการผดงุครรภ สือ่
การสอนท่ีเกี่ยวของกับการผดุงครรภท่ีทันสมัย และฐานขอมูลทางการพยาบาลและการผดุง
ครรภ 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา :  รศ .ดร.ดลจิต     ม่ันคง 
 ลงช่ือ :……………………… วันท่ีรายงาน วันท่ี ๑๐ เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ช่ือผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ   ไทยคง 
 ลงช่ือ :……………………… วนัท่ีรบัรายงาน วันท่ี ๑๐ เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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ตัวอยาง 

รายงานประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะพยาบาลศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 

 ๐๔๐๓ ๐๑๓  ปฏิบัติการผดุงครรภ 
Practice in Midwifery 

๒.  หลักสูตร พยาบา ลศาสตรบัณฑิต 

๓.  อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทีป่รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
๓.๑  รศ.ดร.ดลจิต  ม่ันคง 
๓.๒  ผศ.ดร.กรวิภา  บุญหลา 

๔. ภาคการศกึษา/ปการศกึษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม 

 ภาคฤดรูอน ปการศกึษา ๒๕๕๕ 

หมวดที่  ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนประสบการณภาคสนาม 

๑. การเตรียมนักศกึษา 

แผนการเตรียม การเตรียมทีต่างจากแผน ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 

เพื่อการวางแผนในอนาคต 

๑.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดท้ังหมด 
รวมท้ังการเตรียมความพรอม
กอนฝก 

๑.๒ ประเมินความพรอมดาน
ความรูและทักษะของนักศึกษา
กอนฝกงาน 

๑.๓  จัดหองปฏิบัติการผดุง
ครรภใหนักศึกษาไดฝกกอน
เริ่มตนฝกงาน 

จัดสอนเสริมทบทวนความรูท่ี
จําเปนตองใชในการฝกปฏิบัติการ
ผดงุครรภตามขอกําหนดของ
รายวิชา 

- ควรจัดโครงการเตรียม 

ความพรอมของนักศึกษาโดยการ
ทดสอบความรูท่ีจําเปนตองใชใน
การฝกปฏิบัติการผดุงครรภตาม
ขอกําหนดของรายวิชา กรณีท่ี
นักศึกษาสอบไมผานตามเกณฑท่ี
กําหนดจัดทบทวนความรูใหกอน
ฝกงาน ๒ สัปดาห 
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๒. การเตรียมอาจารยทีป่รึกษา /อาจารยนเิทศ 

แผนการเตรียม การเตรียมที่
ตางจากแผน 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 

เพื่อการวางแผนในอนาคต 

 -  จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงคของการฝกฯ  
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง การจัดกิจกรรม 

การเรียนการเรียนการสอน การมอบหมาย
งาน  การประเมินผลการเรียนรู ตารางการ
นิเทศ พรอมคูมือการนิเทศของรายวิชากอน
การฝกฯ อยางนอย ๔ สัปดาห 

เปนไปตามแผน - 

 
๓. การเตรียมพยาบาลพีเ่ลีย้ง/อาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ 

แผนการเตรียม การเตรียมทีต่างจากแผน ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 

เพื่อการวางแผนในอนาคต 

- ช้ีแจงรายละเอียดของ
รายวชิากอนท่ีจะมีการฝก
ปฏิบัติงาน พรอมท้ังอธิบาย
ใหพยาบาลพี่เลี้ยงในสถานท่ี
ฝกฯ เขาใจถึงหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของตนเองใน
การดแูลกจิกรรมใน
ภาคสนาม 

- จัดบรรยายพเิศษใหความรู
เกีย่วกบัทฤษฎีการพยาบาลท่ี
ใชเปนกรอบแนวคิดใน 

การปฏิบตักิารผดงุครรภ 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การประยุกตทฤษฎีการพยาบาล
ในการปฏิบตักิารผดงุครรภใหแก
พยาบาลประจําการในแหลงฝกท่ี
ดูแลนักศึกษาในรายวิชาน้ี  ทุก
คนทุกแหลงฝก 

 
 

๔. การเปลีย่นแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม  

การเปลีย่นแปลง ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 

เพื่อการวางแผนในอนาคต 

๔.๑ การเปลีย่นแปลงกจิกรรม และ/หรืองาน
ทีม่อบหมาย 

- นักศึกษารอยละ ๑๐ ทําคลอดปกติไมครบ ๕ 

รายตามขอกําหนด จึงขยายเวลาการฝกและให
อยูเวร on call ชวงวันหยุดจนไดครบจํานวน 

- นักศึกษารอยละ ๑๕ ไมไดทําหนาท่ีชวยคลอด
ดวยคีม จัดใหนักศึกษาดู VCD การทําคลอด

- คัดเลือกแหลงฝกอ่ืนเพิ่มเพื่อวางแผนจัดให
นักศึกษากระจายการฝกงานโดยคํานึงถึงสัดสวน
ของผูรับบริการกับจํานวนนักศึกษาในแตละแหลง
ฝก 
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ดวยคีมของแพทย และใหนักศึกษาอธิบาย
บทบาทของพยาบาลชวยคลอด 

- นักศึกษารอยละ ๓ ไมไดทําหนาท่ีชวยคลอด
ดวยเครื่องดูดสุญญากาศ  จัดใหนักศึกษาดู 
VCD การทําคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศของ
แพทยและใหนักศึกษาอธิบายบทบาทของ
พยาบาลชวยคลอด 

- นักศึกษารอยละ ๓๐ ไมไดสังเกตการชวยฟน
คืนชีพทารกแรกเกิด จัดใหดู VCD และให
นักศึกษาอธิบายบทบาทของพยาบาลใน 

การชวยฟนคืนชีพทารก และใหฝกกับหุน
เพิ่มเติมจนสามารถทดสอบผานตามเกณฑ 
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงส่ิงอํานวย 

ความสะดวกและการสนับสนุนนักศกึษา 

- จัดมุมฝกทักษะใหนักศึกษาเนื่องจากไม
สามารถจัดเปนหองปฏิบัติการจําลองตามท่ี
วางแผนไวไดเพราะขอจํากัดของสถานท่ีใน
แหลงฝก 

- จัดเตรียมชุดฝกทักษะท่ีมีความจําเปนสําหรับ
การผดุงครรภ ท่ีสามารถเคลื่อนยายไดสะดวก ให
นักศึกษาในแตละแหลงฝกอยางเพียงพอ 

- จัดชุดการศึกษาดวยตนเองท่ีประกอบดวย
เอกสารหลัก  สื่อการสอน  CD ROM, VCD 

เก่ียวกับการปฏิบัติทักษะตามขอกําหนดของ
รายวิชา 

๔.๓ การเปลีย่นแปลงอ่ืนๆ (ถามี) 

- จัดใหนักศึกษาฝกงานเพิ่มสําหรับผูท่ีแกไข
ขอบกพรองแลวทักษะยังไมดีขึ้นโดยให 
ฝกทักษะท่ียังทําไดไมดี หรือไมผานภายใตการ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากอาจารยนิเทศ 

- ประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชา
ท่ีผานมาและจัดกลุมผูเรียนโดยจําแนกตามผลการ
เรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ 

การพยาบาลท่ีตองปรับปรุงเพื่อจะใหการดูแล
นักศึกษาเปนพิเศษในทักษะท่ีตองปรับปรุง 
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หมวดที่ ๓   ผลการดําเนินการ 

๑.  จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม ๑๐๐ คน 

๒.  จํานวนนักศกึษาที่คงอยูเม่ือสิน้สดุการฝกประสบการณภาคสนาม  

 ๑๐๐ คน 

๓.  จํานวนนักศกึษาทีถ่อน (W)  - คน 

๔.  การกระจายระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน จํานวน รอยละ 

A ๕ ๕ 

B
+ ๒๕ ๒๕ 

B ๔๕ ๔๕ 

C
+
 ๒๐ ๒๐ 

C ๔ ๔ 

 D
+
 -  

D -  

F -  

ไมสมบูรณ (I) -  

ผาน (P,S) -  

ตก (U) -  

ถอน (W) -  

๕.  ปจจัยทีม่ผีลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม  

 ๕.๑ การเขียนแผนการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีทีใ่ชในวชิาน้ีแตกตางจากกรอบของ
แหลงฝกในสวนของรายละเอียดและรูปแบบการเขียนทําใหอาจารยตองจัดเวลาของการฝกงาน
สวนหน่ึง มาใชในการสอนนักศกึษาในชวงสปัดาหแรกของการฝกงานในแผนกหองคลอด 
ประกอบดวย นักศึกษาตองปรับตัวกับกิจกรรมในหองคลอดซ่ึงนักศึกษาไมคุนเคยทําให
นักศึกษาสวนหน่ึงเกิดความเครียด สงผลใหไมมีสมาธิในการฝกงาน การเรียนรูทักษะใหม ๆ ทํา
ไดชามาก อาจารยนิเทศและพยาบาลประจําการตองดูแลอยางใกลชิด และตองขยายเวลา
ฝกงานเปนเวรบาย และเวรดึกเพิ่มข้ึนดวย 

๕.๒ มีนกัศกึษาจากสถาบันอืน่รวมฝกงานจํานวนมากข้ึนกวาเดมิ เพราะโรงพยาบาลรับ
เปนท่ีฝกงานใหกับสถาบันการศึกษาใหมเพิ่มข้ึน 2 แหง ทําใหสัดสวนผูรับบริการกับนักศึกษา
ไมเหมาะสม นักศกึษาไดรบัประสบการณไมครบตามขอกาํหนดของรายวชิา 
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หมวดที่  ๔  ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 

๑.  ปญหาดานการบริหารของสถาบันการศกึษา และ /หรือสถานทีฝ่ก 

๔.๑.๑ ไมสามารถจัดหองปฏิบัติการจําลองในแหลงฝกตามแผนท่ีวางไวไดเน่ืองจากมี
ขอจํากัดของสถานท่ี 

๔.๑.๒ เอกสาร ตํารา ไมเพียงพอสําหรับนักศึกษาในแตละแหลงฝก 

๔.๑.๓ ไมมีทีพ่กัสาํหรับนักศกึษาในโรงพยาบาล การพกันอกโรงพยาบาลนักศกึษาไม
สะดวกในการเดินทางเพื่อข้ึนฝกปฏิบัติงานในชวงเวรบายและเวรดึก ทําใหมีนักศึกษาข้ึนฝกงาน
ไมทันเวลา 

๒.  ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศกึษา  

๔.๒.๑ นักศึกษาท่ีตองเพิ่มพูนทักษะท่ีจําเปนบางอยางไมไดรับการสอนในทันทีในหอ
ผูปวย 

๔.๒.๒ การคนควา และการอางอิงเอกสาร ไมกวางขวางและทันสมัย รายงานไมได
คุณภาพตามเกณฑ 

๔.๒.๓ เกิดความรูสึกเครียดในการฝกงานเพราะกังวลเร่ืองการเดินทาง สงผลตอการ
ปฏิบัติงานในชวงเวรบายและเวรดึก 

๓.  การเปลีย่นแปลงทีจ่าํเปนเพือ่หลกีเลีย่งปญหาและอปุสรรคในอนาคต  

๔.๓.๑ คัดเลือกแหลงฝกท่ีมีท่ีพักสําหรับนักศึกษาสําหรับการฝกงานตางจังหวัด 

๔.๓.๒ จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการจัดรถรับสงนักศึกษา และการ
จัดเตรียมแหลงสนับสนุนดานเอกสารใหเพียงพอ 

หมวดที่  ๕  การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 

๑.  การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศกึษา  

๑.๑  ขอวิพากษทีส่าํคญัจากผลการประเมิน 
๑.๑.๑ จํานวนผูรับบริการท่ีคลอดปกตินอยทําใหนักศึกษาไดประสบการณไมครบตาม

ขอกําหนดของรายวิชา 

๑.๑.๒ มีนักศึกษาจากสถาบันอื่นรวมฝก ทําใหไดฝกทักษะท่ีจําเปนในการผดุงครรภ
นอยลง 

๑.๑.๓ การเดนิทางมาฝกงานในเวรบายและเวรดกึไมสะดวก รูสึกเครียด ไมปลอดภัย 

๑.๑.๔ การทํารายงานตาง ๆ มากเกินไป ตองข้ึนเวรบาย เวรดึก ทํางานไมทัน ทําให
เครียด 
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๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทีป่รึกษาการฝกประสบการณ
ภาคสนาม 

๑.๒.๑ การมีจํานวนผูรับบริการท่ีคลอดปกตินอยเกี่ยวเน่ืองกับในปจจุบันผูรับบริการมี
การฝากครรภพิเศษกับแพทยมากข้ึน ทําใหแพทยเจาของไขเทาน้ันท่ีจะทําคลอดปกติไดยกเวน
กรณีคลอดแบบฉุกเฉินแพทยมาไมทันพยาบาลหรือนักศึกษาพยาบาลจึงจะไดทําคลอด จึงมี
ความจําเปนท่ีจะตองคัดเลือกแหลงฝกใหมเพิ่มข้ึนเพื่อแบงนักศึกษาไปฝกงานในแตละแหง
นอยลงใหมีสัดสวนของผูรับบริการตอนักศึกษามีความเหมาะสม นักศึกษาไดประสบการณใน
การทําคลอดปกตคิรบถวน 

๑.๒.๒ การมีนักศึกษาจากสถาบันอื่นรวมฝกน้ันเปนสิ่งท่ีตองประสานงานในระดับ
สถาบันโดยการประชุมหารือรวมกันเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและการคัดเลือกแหลงฝกเพื่อ
หลีกเลี่ยงการฝกซอนวัน หรือการฝกซอนแหลงฝก 

 

๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดย สถานที่ฝกหรืออาจารยพิเศษสอน
ปฏิบัติ (พยาบาลในแหลงฝก) 

 ๒.๑  ขอวิพากษทีส่าํคญัจากผลการประเมิน  

๒.๑.๑ การเตรียมความพรอมดานความรูของนักศึกษาบางคนยังไมดี  ตองสอน
เพิ่มเติมอีกมาก ทําใหนักศึกษาไมม่ันใจและเครียดในการฝกงาน สงผลตอประสิทธิภาพการ
พยาบาล 

๒.๑.๒ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานยังไมดีสําหรับนักศึกษาสวนหน่ึงทําให
ใชเวลาในการฝกทักษะพืน้ฐานมากเกนิไป 

 
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทีป่รึกษาการฝกประสบการณ

ภาคสนาม 

จัดทดสอบทักษะปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและฝกเพิ่มเติมทักษะท่ียังทําไดไมดี 
เชน  การฉดียา  การใหสารนํ้าทางหลอดเลอืดดาํ  การสวนปสสาวะสตรี  การเจาะเลอืด กอน
เร่ิมฝกปฏิบัติการผดุงครรภ 
 

๓. การทวนสอบการประเมินผลสมัฤทธิข์องนักศกึษา  

        วิชานี้ถูกเลือกใหเปนวิชาที่ตองทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ผลการทวนสอบ
โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องคณะพบวา การประเมินผลมีความถกูตองเปนการให
คะแนน และเกรดเปนไปตามท่ีอาจารยผูสอนประเมินจริง และกจิกรรมการประเมินสอดคลองกบั
ผลการเรียนรูทีก่าํหนดในรายวชิา 
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หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

๑.  การดาํเนินการเพือ่ปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนาม คร้ังทีผ่านมา 

 ๑.๑ การจัดเตรียมแหลงฝกใหมีความพรอมในการดูแลนักศึกษาท้ังดานการสอนและ 
การประเมินผลอยางตอเน่ือง 

 ๑.๒ มีการฝกประสบการณเพิม่เตมิตามเกณฑคณุภาพของการปฏิบตักิารผดงุครรภ  

๒.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานประเมิน
คร้ังกอน 

ประเดน็ทีร่ะบุในคร้ังกอน 

สาํหรับการปรับปรุง 

ความสาํเร็จ ผลกระทบ 

ในกรณไีมสาํเร็จใหระบุเหตุผล 
-  การเตรียมความพรอมของนักศกึษา
เกี่ยวกับความรูและทักษะดานการผดุงครรภ
กอนฝกงาน 

- ประสบความสาํเร็จในระดบัหน่ึงในดาน
นักศึกษาเกี่ยวกับความม่ันใจในการฝกงาน
และความสามารถในการปรับตวัระหวาง 

การฝก 

- นักศึกษายังไมมีความพรอมเต็มท่ีเกี่ยวกับ
ทักษะการพยาบาลพืน้ฐาน อาจเน่ืองมาจาก
ประสบการณภาคสนามในวชิาปฏิบตัิ 
การพยาบาลพืน้ฐานมีนอย 

 

๓.  ขอเสนอแผนการปรับปรุงสาํหรับภาคเรียน/ปการศกึษาตอไป  

กิจกรรมทีต่องการ วันที่สิ้นสุดกิจกรรม ผูรับผิดชอบ 
๑.  ทดสอบทักษะการพยาบาล
พืน้ฐานกอนฝกงานวชิาน้ี และให
นักศกึษาฝกฝนจนกวาจะผาน
เกณฑ 
๒. การอบรมพยาบาลประจําการ
เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีการ
พยาบาล 

- กอนฝกงาน ๒ สัปดาห 
 

 

- กอนฝกงาน ๒ สัปดาห 

รศ.ดร.ดลจิต  ม่ันคง 
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๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบัผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ๔.๑  จัดการประชุมหารือระหวางสถาบันเพือ่ปรับแผนการเรียนใหไมตรงกนัในการฝก
วชิาเดยีวกนัหรือท่ีตองการมีประสบการณภาคสนามเหมือนกนั  

๔.๒ การคัดเลือกแหลงฝกเพิ่มเพื่อใหสัดสวนของนักศึกษาตอแหลงฝกเหมาะสม 

นักศกึษาไดประสบการณครบตามขอกาํหนดของรายวชิา  

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทีป่รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม: รศ.ดร.ดลจิต ม่ันคง  

 ลงช่ือ:………………………วนัท่ีรายงาน วันท่ี ๑๐ เดือนมิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ช่ือผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ  ไทยคง 
 ลงช่ือ:……………………วนัท่ีรบัรายงาน วันท่ี ๒๐ เดือนมิถนุายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัไทย 

คณะ    พยาบาลศาสตร 

หมวดที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 

๑.  หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต 

๒.  ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี 

๓.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
3.1 นางสาวดลใจ  ไทยคง เลขประจําตวัประชาชน ๐๑๐๑๐๐๒๐๑๐๐๒๑  

ตาํแหนง  รองศาสตราจารย 
คณุวฒุกิารศกึษา  พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒. นางอวยพร  ชัยช่ืน 

ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย เลขประจําตวัประชาชน ๐๑๐๑๐๐๓๐๒๐๐๒๒  

คุณวุฒิการศึกษา  พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓. นางสาวจิตฤดี   สมบูรณ  เลขประจําตัวประชาชน ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑ 

ตาํแหนง  รองศาสตราจารย 
คณุวฒุกิารศกึษา   Ph.D. (Nursing)  ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๔.  วันทีร่ายงาน ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

๕.  ปการศกึษาทีร่ายงาน ๒๕๕๖ 

๖.  สถานที่ต้ัง  จังหวัด ก 
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หมวดที่  ๒  ขอมูลเชิงสถิติ 

๑.  จํานวนนักศกึษาชัน้ปที ่๑ ทีร่บัเขาในปการศกึษาทีร่ายงาน    ๑๐๐   คน 

๒.  จํานวนนักศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาในปทีร่ายงาน 
 ๒.๑. จํานวนนักศกึษาที่สาํเร็จการศกึษากอนกําหนดเวลาของหลกัสตูร -

 คน  

 ๒.๒ จํานวนนักศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาตามกําหนดเวลาของหลกัสตูร  ๙๙
 คน  

 ๒.๓ จํานวนนักศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาหลงักําหนดเวลาของหลักสูตร 
 - คน 
 ๒.๔ จํานวนนักศกึษาทีส่าํเร็จการศกึษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ  
  สาขา พยาบาลศาสตร  จํานวน  ๙๙ คน  

๓.  รายละเอยีดเก่ียวกับอตัราการสาํเร็จการศกึษา 
 รอยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                     ๙๙  %   

๔.  จํานวนและรอยละนักศกึษาทีส่อบผานตามแผนการศกึษาของหลกัสตูรในแตละป  
 จาํนวนนักศึกษาในแตละ

ชั้นป 
จํานวนนักศึกษาทีสอบ
ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 

รอยละนักศึกษาที่สอบ
ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 
ช้ันปท่ี ๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ช้ันปท่ี ๒ ๑๐๐ ๙๙ ๙๙ 

ช้ันปท่ี ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

ช้ันปท่ี ๔ ๑๐๐ ๙๙ ๙๙ 

ช้ันปท่ี ๕ - - - 

๕. อตัราการเปลีย่นแปลงจํานวนนักศกึษาในแตละปการศกึษา 
 สัดสวนของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาท้ังหมดของรุนในปท่ีผานมา  

นักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๒  ๑๐๐ % 

นักศึกษาช้ันปท่ี ๒ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๓   ๙๙ % 

นักศึกษาช้ันปท่ี ๓ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๔  ๑๐๐  % 

๖.  ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศกึษาตามแผนการศกึษา 
 อุบัติเหตุรถมอเตอรไซค 
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๗. ภาวการณไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปหลังสาํเร็จการศกึษา 
วันที่สํารวจ  ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

จํานวนแบบสอบถามทีส่ง ๙๙ ฉบับ     จํานวนแบบสอบถามทีต่อบกลบั  ๙๙   ฉบับ 

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ % 

 

การได
งานทาํ 

ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทาํงาน 
ยังไมไดงาน

ทํา ตรงสาขาที่
เรียน 

ไมตรงสาขา
ที่เรียน 

ศกึษาตอ สาเหตุอื่น 

จํานวน ๙๙ - - - - 

รอยละ ๑๐๐ - - - - 

๘. การวิเคราะหผลที่ได 
         ผลการไดงานทําเหมือนปทีผ่านมา และอตัราการไดงานทําไมแตกตางจาก
มหาวิทยาลัย ก และมหาวิทยาลัย ข แตสูงกวามหาวิทยาลัย ค ง จ ฉ ช ซ ฌ และ ญ 

 

หมวดที่  ๓  ผลกระทบที่มีตอหลักสูตร 

1.   การเปลีย่นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทีผ่านมา 
จํานวนปทีไ่ดรบัการรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาลลดลง มีอาจารยจํานวนมากใน  

สาขาพยาบาลผูใหญ และสาขาผดงุครรภไปศกึษาตอ ทําใหขาดแคลนอาจารยใน ๒ สาขาน้ี และ
ภาระงานสอนของอาจารย ๒๒ % เกนิเกณฑสภาการพยาบาล  

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร 

ปรับเปลีย่นตารางหมุนเวยีนในรายวชิาท้ัง ๒ วิชาท่ีขาดแคลนอาจารย ใหไมทับซอนกับ
รายวชิาอืน่ เพือ่ใหอาจารยสาขาอืน่ สามารถชวยสอนภาคปฏิบตัไิด เพิม่จํานวนอาจารยพเิศษ
ภาคปฏิบัติ เพิ่มจํานวนอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะสาขาเพื่อสอนทฤษฎี 

๒.  การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทีผ่านมา 
 สภาการพยาบาลเปลีย่นแปลงมาตรฐานสมรรถนะวชิาชีพระดบัชาต ิโดยเพิม่สมรรถนะดาน  

การรักษาโรคเบ้ืองตน และการดูแลผูปวยเร้ือรังท่ีบานและชุมชน 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร 

 เพิ่มเติมเน้ือหาและหนวยกิตในวิชาการรักษาโรคเบ้ืองตน และการดูแลผูปวยเร้ือรังท่ีบาน 
และชุมชน พรอมท้ังเพิ่มช่ัวโมงการฝกปฏิบัติในสาขาวิชาท้ัง ๒ น้ันดวย 
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หมวดที่  ๔  ขอมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 

๑.  สรุปผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในภาคการศกึษา/ปการศกึษา 

รหัสและรายวิชา 
จาํนวนนักศึกษา การกระจายของระดับคะแนน (จาํนวนคน) 

ลง 
ทะเบยีน 

เรียน
ครบ 

A B+ B C+ C D+ D F I 

๐๔๐๑ ๐๑๒ การส่ือสารทาง
สุขภาพสําหรับพยาบาล 

๑๐๐ ๑๐๐ ๒๒ ๓๖ ๔๒       

๐๔๐๑ ๐๑๐ ศาสตรและทฤษฎี
ทางการพยาบาล 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒ ๒
๓ 

๓๒ ๒๑ ๑๒     

๐๔๐๑ ๐๑๓ การพยาบาลเพือ่
สงเสริมการดูแลตนเอง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๑ ๓
๗ 

๓๐ ๑๒ ๑๐     

๐๔๐๑ ๐๑๑ การประเมนิภาวะ
สุขภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐ ๔๑ ๒๙ ๒๐      

๐๔๐๑ ๐๑๔ การพยาบาลพืน้ฐาน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๙ ๑๘ ๒๕ ๑๗ ๒๑     

๐๔๐๑ ๐๑๕ จรรยาบรรณวชิาชพี 
และกฎหมายที่เก่ียวของ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๒๕ ๕๐ ๒๕       

๐๔๐๑ ๐๑๖ เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพือ่การพยาบาล 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐         

๐๔๐๖ ๐๑๐ การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน 

    ๒๐ ๓๐   ๒๐ ๑๐  

(ใสทุกวิชาในหลักสูตร)            

 

๒.  การวิเคราะหรายวิชาทีม่ผีลการศกึษาไมปกติ 
 มี ๒ รายวิชา ดังน้ี 

รหัสและชื่อ
รายวิชา 

ความไมปกติที่
พบ 

การดําเนินการ
ตรวจสอบ 

เหตุผลที่ทําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ 

เกณฑที่ต้ังไว 

มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว 

(หากจําเปน) 

๐๔๐๑ ๐๑๖  
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ 

การพยาบาล 

มีผูสอบไดเกรด 
A รอยละ ๑๐๐  

ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบการใหคะแนน
ทกุสวนของการประเมนิ
กับขอสอบ และผลงาน
ของนักศกึษา 

การประเมินผลเปน 

การประเมนิจากรายงาน 
กรณีศกึษาและงานกลุม
อ่ืน ๆ ถึงรอยละ ๗๐ จึง
ทาํใหนักศกึษาได
คะแนนทั้งกลุมเทากัน
ทกุคน และการสอบ
ปลายเทอมเปนการสอบ

ใหอาจารยผูสอน
รวมกับผูประสานงาน
กลุมวิชาทบทวน 

การตรวจรายงานใหมี
ความเปนรูปธรรม 
แยกแยะผลงานของ
นักศกึษารายบคุคลกับ
ของกลุม 
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รหัสและชื่อ
รายวิชา 

ความไมปกติที่
พบ 

การดําเนินการ
ตรวจสอบ 

เหตุผลที่ทําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ 

เกณฑที่ต้ังไว 

มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว 

(หากจําเปน) 

แบบ take home 

๐๔๐๖  ๐๑๐ 
วชิาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน 

ไมมีผูใดไดเกรด 
A - B+   

มี B = ๒๐%   

C+ = ๓๐%   

D+ = ๓๐%   

D = ๑๐%  และ 
F = ๑๐% 

คณะกรรมการหลักสูตร
มอบใหอาจารยผูสอน 
อาจารยผูประสานงาน
รายวิชา และผู
ประสานงานกลุมวิชา
ตรวจสอบการ
ประเมินผลทุกสวนใน
รายวชิาน้ี ตรวจสอบ
คะแนนและคําตอบของ
นักศกึษาทกุคน 

การประเมนิผลใช 
การสอบ ๘๐% อีก 
๒๐% เปนการอานสรุป
บทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ คะแนน
สูงสุดในชัน้เรียนได
เพียง ๖๕% อาจารย
สอนเปนภาษาอังกฤษ 
และขอสอบเปน
ภาษาอังกฤษดวย 

จดัใหมกีารสรุป
บทเรียนเปน
ภาษาไทย และให
นักศึกษาที่สอบได D+ 

D และ F สอบซอม 
และนอกน้ันใหเปนไป
ตามความสมัครใจ 
เพื่อใหมีความพรอมใน
การขึ้นฝกปฏิบัติงาน 

 

๓.  การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศกึษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศกึษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน 

รหัสและชื่อรายวิชา คําอธิบาย มาตรการทดแทนที่ได
ดําเนินการ (ถามี) 

ไมมี   

 ๓.๒ การแกไขกรณทีีม่กีารสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน  

รายวิชา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน 
ไมมี 
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หมวดที่  ๕  การบริหารและจัดการหลักสูตร 

๑. การบริหารหลกัสตูร 

ปญหาอุปสรรคในการบริหาร 
และจัดการหลักสูตร 

ผลกระทบของปญหาตอ
สัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาและอุปสรรคในอนาคต 

ผูประสานงานกลุมวิชา ทุกกลุม เปน
อาจารยใหม ขาดประสบการณในการจดั
การศกึษา 

ขาดการประเมินภาวะเส่ียงที่
มผีลกระทบตอพฒันาการ
ของนักศึกษา เมื่อถึงส้ิน
เทอม จงึไมสามารถแกไขได 

๑. สรางแรงจูงใจใหอาจารยที่มี
ประสบการณรับเปนผูประสานงาน
กลุมวิชา 
๒. ปรับเปล่ียนองคประกอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรใหมี
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหน่ึง 
๓. พัฒนาศักยภาพของ 
ผูประสานงานกลุมวิชา และม ี

การตดิตามการทาํงานอยางเปน
ระบบ 

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 

๑.  การประเมินจากผูทีก่าํลงัจะสาํเร็จการศกึษา   (รายงานตามปทีส่าํรวจ) 
 วันท่ีสํารวจ  ๒๕ กมุภาพนัธ ๒๕๕๖ (ใหแนบผลการสาํรวจมาประกอบดวย) 

 ๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลกาประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล 
การประเมิน 
 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
๑. ช่ัวโมงฝกปฏิบัติการพยาบาลนอยเกินไปใน
ทุกรายวชิาปฏิบตักิาร 

๑. การจัดช่ัวโมงฝกปฏิบัติการพยาบาลใน
คลินิกใชจํานวนช่ัวโมงข้ันต่ํา และเห็นวาควร
เพิ่มจํานวนช่ัวโมงในบางรายวิชาท่ีมี 

ความพรอมเปนการทดลองดูกอนในปตอไป 
๒. นักศึกษาไดมีโอกาสฝกทักษะเตรียม 

ความพรอมในทุกดานเปนอยางดีกอนข้ึนฝก
ปฏิบัติงาน ทําใหมีความม่ันใจ 

๒. การเตรียมความพรอมของนักศกึษากอนข้ึน
ฝกงานเปนสิ่งท่ีสําคัญมาก และจะตองพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง และดีข้ึน 

๓. วชิาบริหารการพยาบาลควรมีการฝกปฏิบตัิ
ในคลนิกิในบทบาทของหวัหนาทีม  หวัหนาเวร
ดวย 

๓. การบริหารการพยาบาลเปนเร่ืองจําเปนท่ี
นักศึกษาควรไดรับการเตรียมเพื่อทําหนาท่ีใน
ฐานะพยาบาลวชิาชีพท่ีตองเปนหวัหนาเวร 
และหัวหนาทีมในการปฏิบัติงาน 
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๑.๒ ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมินขอ ๑.๑ 
เน่ืองจากครบกาํหนดการประเมินหลกัสตูรในปการศกึษา พ.ศ.๒๕๕๖ และปรับปรุง

หลักสูตรแลว  ควรนําการเพิ่มหนวยกิต หรือช่ัวโมงการฝกงานมาปรับปรุงหลักสูตร 

๒.  การประเมินจากผูมสีวนเก่ียวของ 
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลกาประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอ  

ผลการประเมิน 

จัดสัมมนาผูใชบัณฑิตท้ังในโรงพยาบาลและชุมชน และแหลงฝกอื่นของคณะ ให
ขอคดิเหน็ในการประเมินหลกัสตูร และการจัดการเรียนการสอน  

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

- นักศึกษาทุกรุนมีความรู และทักษะ 

ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจิต
อาสาอยางโดดเดนกวานักศึกษาของสถาบัน
อื่น 

- นักศึกษาขาดความรับผิดชอบตอตนเอง 
มักจะมารับเวรเชาสายในเกอืบทุกวชิา  

แมจะจัดรถรับ-สงนักศึกษาไปแหลงฝกทุกวันก็ตาม 
แตนักศึกษาจํานวนหน่ึงพักในหอพักขางนอก และ
เดนิทางไปเอง จําเปนตองหามาตรการในการแกไข
ปญหาขอน้ีรวมกับนักศึกษาท่ีมีปญหาตอไป 

๒.๒.  ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมินขอ ๒ .๑ (ถามี) 
ไมมี 

๓.  การประเมินคณุภาพหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐาน 

 ๓.๑ เกณฑการประเมิน 

  
๑. ผานในระดบัดมีาก หมายถึง ตัวบงช้ีผานท้ังหมดอยางครบถวน ท้ัง ๔๗ ขอ 

 

๒. ผานในระดบัด ี หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ
ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอยกวา รอยละ ๗๐ (๒๑ ขอ) 

๓. ผานในระดบัพอใช หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ  ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ
ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอยกวารอยละ ๖๐ (๑๘ ขอ) 

๔. ไมผาน หมายถึง ตัวบงช้ี ขอ ๑ – ๑๘ ไมผานครบทุกขอ หรือตัวบงช้ี
ขอ ๑ – ๑๘ ผานครบทุกขอแตการประเมินขอ ๑๙ – ๔๗ 
ผานนอยกวารอยละ ๖๐ 

 
 
 
 
 

375



๓.๒ ผลการดาํเนินการของหลกัสตูร  

ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินการ ผลบรรลุเปาหมาย 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 
๘๐  มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

๘๐% ๑๐๐%  

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทกุ
ประเด็นเปนอยางนอย 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ. ๔ กอนการเปดหลักสูตรครบทุก
รายวชิา 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๔. จดัทาํรายงานผลการดําเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ. ๖ ภายใน ๓๐  วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา          

๑๐๐% ๑๐๐%  

๕. จดัทาํรายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วนั 
หลังส้ินสุดปการศึกษา 

๖๐ วัน ๔๐วนั  

๖. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศกึษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ 

และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของจาํนวน
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา  

๒๕% ๓๐%  

๗. มกีารพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอน  กลยทุธการสอนหรือ การประเมนิผลการ
เรียนรู  จากผลการประเมนิการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๘. อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติ
ครบตามกําหนดใน มาตรฐานคุณวฒุิ ระดับ
ปริญญาตรี สาข าพยาบาลศาสตรเปนอยาง
นอย 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๙. รอยละ ๑๐๐  ของอาจารยใหมไดรบัการ
ปฐมนิเทศหรือการเตรียมความพรอมในการทาํ
บทบาทหนาทีอ่าจารยพยาบาล 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๐. อาจารยทกุคนไดรบัการพฒันาในดาน ๑๐๐% ๑๐๐%  
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ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินการ ผลบรรลุเปาหมาย 

วชิาการ วจิยั และบริการวชิาการไมนอยกวา 
๒๐ ชั่วโมง/ป 
๑๑. บคุลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 
ไดรบัการพฒันาตรงตามงานทีร่บัผิดชอบทกุ
คนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมงตอ
ป 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๒. ระดับความพึงพอใจ ของนักศกึษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉล่ียไมนอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐             

๔.๐๐ ๔.๕๐  

๑๓. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
ความสามารถในการปฏบิตักิารพยาบาลของ
บัณฑิตเฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๔.๐๕  

๑๔. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอ
คณุภาพการสอนของอาจารยพยาบาล เฉล่ียไม
นอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔.๐๐ ๔.๐๑  

๑๕. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเฉล่ียไม
นอยกวา ๔ จากคะแนนเตม็ ๕ หรือรอยละ ๘๐ 
เปนอยางนอยของทุกรายวิชา 

๔.๐๐ ๔.๑๐  

๑๖. รอยละ ๑๐๐ ของรายวชิาทีเ่ปดสอนใน
คณะมกีารประเมนิกลยทุธการสอน 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๗. รอยละ ๑๐๐  ของอาจารยไดรบัการ
ประเมินการสอนทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๘. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่คณะเปดสอน 
ไดรับการประเมินจากผูเรียนภายหลังส้ินสุด
การเรียน 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๙. รอยละ ๙๐ ของผูสําเร็จการศกึษา 
ประกอบวชิาชพีการพยาบาลและการผดุง
ครรภ 

๙๐% ๑๐๐%  

๒๐. ผลการประเมินของผูเรียนตอ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่เนนชุมชน
เปนหลักอยูในระดับ ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๓.๕๗ X  

 ๒๑. งานวจิยัและโครงการบริการวชิาการที่
ดําเนินการในชุมชน และรวมกับชุมชนไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ของจาํนวนอาจารยทั้งคณะ 
 

๕๐% ๕๕%  
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ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินการ ผลบรรลุเปาหมาย 

๒๒. ความพึงพอใจของบุคลกรในชุมชนและ
ประชาชนที่เก่ียวของตอการปฏิบัติงานของ
ผูเรียนไมต่ํากวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๓.๕๗ X 

๒๓. จํานวนรายวิชาที่ใชชุมชนเปนฐานในการ
จดัการเรียนการสอน  ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ของรายวชิาการพยาบาลทัง้หมด 

๕๐% ๕๐%  

๒๔.  จาํนวนรายวชิาทีบ่รูณาการ/เพิม่เน้ือหา
การสรางเสริมสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
ของรายวชิาการพยาบาลทัง้หมด 

๕๐% ๘๐%  

๒๕. จาํนวนโครงงานหรือกิจกรรมเนนการ
สรางเสริมสุขภาพไมนอยกวารอยละ ๑๐  ของ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน 

๑๐% ๑๐%  

๒๖. รอยละ ๑๐๐  ของรายวิชาภาคปฏิบัติใช
การประเมินผลที่เนนพัฒนาการของผูเรียน 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๒๗. จํานวนนวัตกรรมและส่ือที่ใชในการสอน
เร่ืองการสราง เสริมสุขภาพอยางนอย ๑ ชิ้นตอ 
๑ รายวชิา ในแตละรายวชิาทีส่อนเร่ืองการ
สรางเสริมสุขภาพ 

๑ ชิ้นตอ๑ รายวชิา ๑ ชิ้นตอ๑ รายวชิา  

๒๘.  ผลการประเมนิประสิทธภิาพการจดัการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมต่ํา
กวา ๔ จาก ๕ 

๔ ๔.๑๐  

๒๙.ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารย
ทีป่รึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ  
ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕ 

๔ ๔.๕๐  

๓๐. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
สารสนเทศทีส่นับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง  
ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕ 

๔ ๔.๕๐  

๓๑. รอยละ ๘๐ ของการจดัการเรียนการสอน
ดําเนินการไดตามแผนทีก่าํหนด 

๘๐% ๗๕%  

๓๒. รอยละ ๙๐  ของผูเรียน มีคะแนนวิชา
ปฏิบัติไมนอยกวา ๒.๕ จาก ๔ 

๘๐% ๙๐%  

๓๓. ผลการประเมินการมีสวนรวมของผูเรียน
ในการจดัการเรียนการสอน  กิจกรรมทาง
วชิาการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ของคณะ  ไมต่ํา
กวา ๔ จาก ๕ 

 

๔ ๔.๐๑  
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ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินการ ผลบรรลุเปาหมาย 

๓๔. ร ะดับความพึงพอใจของแหลงฝก และ
อาจารยตอการแสดงออกตามผลการเรียนรูทัง้ 
๖ ดานของนักศึกษาเฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก
คะแนนเตม็ ๕ หรือรอยละ ๘๐ 

๔ ๔.๒๐  

๓๕. รอยละ ๑๐๐  ของผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนรายวชิาการศกึษาอิสระ มผีลการวจิยัหรือ
ผลการดําเนินโครงงานตามมาตรฐานทีค่ณะ
กําหนด  

๑๐๐% ๑๐๐%  

๓๖. รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยผูสอนใชกลยุทธ
การสอนทีพ่ฒันาผลการเรียนรู อยางนอย ๕  

ดาน  

๑๐๐% ๙๐% X 

๓๗. รอยละ ๑๐๐ ของรายวชิาทีเ่ปดสอนใน
คณะมีการใหระดับคะแนนตามเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยไทย 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๓๘. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนทุกชั้นป ไดรับ
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษอยางนอย ๑ ดาน 

๑๐๐% ๙๐% X 

๓๙. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเพื่อขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลในคร้ังแรก
ไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

๗๐% ๗๕%   

๔๐. ผลการประเมนิประสิทธภิาพการสอนของ
อาจารยโดยอาจารยเพือ่นรวมงานเฉล่ียไมนอย
กวา ๔ จาก ๕ ของทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน 

๔.๐๐ ๔.๐๐  

๔๑. รอยละ ๙๕ ของผูเรียนสําเร็จการศกึษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

๙๕% ๙๕%  

๔๒. ระดับความพงึพอใจของอาจารยตอการ
บริหารหลักสูตรและทรัพยากรการเรียนการ
สอนไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๔.๐๐  

๔๓. ระดับความพงึพอใจของอาจารยตอการมี
สวนรวมในการวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตรไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๓.๘๐ X 

๔๔. รอยละ ๑๐๐ ของนักศกึษามอีาจารยที่
ปรึกษาและมีแฟมบันทึกประวัติอยางตอเน่ือง
จนกวาจะสําเร็จการศกึษา 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๔๕. อัตราการไดงานทาํของบณัฑติ/ศกึษาตอ 
ใน ๓ เดือน หลังสําเร็จการศกึษาเทากับ รอย
ละ ๑๐๐ 

๑๐๐% ๑๐๐%  
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ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินการ ผลบรรลุเปาหมาย 

๔๖. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะที่มีวามรับผิดชอบ และความมีจิต
อาสาของบัณฑิต เฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๔.๒๐  

๔๗. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
ความสามารถดานการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของบัณฑิต  เฉล่ียไมนอยกวา ๔ จาก ๕ 

๔.๐๐ ๔.๒๕  

สรุปผลการประเมิน  
       ตัวบงชี้ ๑-๑๘     ผานอยางครบถวนทุกขอ 

        ตัวบงชี้ ๑๙-๔๗ ผาน ๒๔ ขอ  เปนรอยละ ๘๒.๘   
        สรุปผลการประเมินผานในระดับดี 

 

 

หมวดที่  ๗  การประเมินคุณภาพการสอน 

๑.  การประเมินผลรายวิชาทีเ่ปดสอนในปทีร่ายงาน 
 ๑.๑  รายวิชาที่มีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน 
 

รหัสและชื่อรายวิชา 
การประเมิน
จากนักศกึษา 

การประเมินคณุภาพการ
สอนวิธีอื่น (ระบุ) 

แผนการ
ปรับปรุง 

ม ี ไมม ี ม ี ไมม ี
ทกุวชิาในหลักสูตร /  - ประเมนิจากการสังเกตของ

อาจารยในกลุมวิชา และผู
ประสานงานรายวชิา 

  

   - ประเมินจากวิดีทัศนที่บันทึก 

การสอน โดยสุมบางรายวชิา 
  

    - ตรวจเยี่ยมแหลงฝกงานของ
นักศึกษา โดยผูบริหาร คณบดี/รอง
คณบดี/ผูประสานงานกลุมวิชา 
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๑.๒ ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

 รายวิชาท่ีเปดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตรมีท้ังหมด ๓๖  รายวชิา ไดรบัการประเมินผล
จากนักศกึษาครบทุกรายวชิา โดยมีผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวมอยูในเกณฑดี- ดีมาก 
(คะแนนอยูในชวง ๓.๖๗-๔.๗๘ จากคะแนนเตม็ ๕)  ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการ
สอนของอาจารยท้ัง ๖ ดานเฉลี่ยอยูในระดับดี (คะแนน ๔.๐๑ จากคะแนน ๕) 

๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

๒.๑  คณุธรรม จริยธรรม 
- จํานวนนักศกึษามากในช้ันเรียน การ

สอนโดยวิธีการใหนักศึกษามีสวนรวมทําใหมี
นักศึกษาจํานวนหน่ึงท่ีตองการเอาใจใสเปน
พิเศษถูกทอดท้ิง และเฉื่อยชา เพราะไม
สามารถดูแลไดท่ัวถึง 

- อาจารยใหมขาดความม่ันใจในการ
สอดแทรกคณุธรรม จริยธรรมในการสอนใน
ช้ันเรียน 

- แหลงฝกมีความคิดเห็นวาอาจารย
สามารถเปนตนแบบในดานคณุธรรม 
จริยธรรมท่ีมปีระสทิธภิาพมากกวาการสอน
ดวยวิธีอื่น ๆ 

 

- แบงจํานวนนักศึกษาเปนหองเล็กลง เพื่อท่ีจะใช
วิธีการสอนแบบมีสวนรวมของนักศึกษาไดท่ัวถึง
มากข้ึน หรืออาจารยสอนเปนทีมในบางกจิกรรม
อาจเขาสอนรวมกันหลายคน เม่ือตองแบงกลุมยอย 

- เพิม่พนูทักษะการสอนดวยคณุธรรม จริยธรรม 
ใหกับอาจารยใหม และเชิญอาจารยจากคณะอื่นท่ี
เปนตนแบบในการสอนคณุธรรม จริยธรรม สอน
เปนตัวอยาง 
- สรางความสาํนักใหกบัอาจารยในการเปน
แบบอยางท่ีดี และยกยองอาจารยท่ีสามารถเปน
แบบอยางได 

๒.๒  ความรู 
- ทักษะการเรียนรูดวยตนเองของ

นักศึกษายังมีขอจํากัด เน่ืองจากช่ัวโมงเรียน
ในแตละวนัยาวนาน จนไมสามารถศกึษา
คนควาดวยตนเองทุกรายวิชา ทําใหไมมีการ
เตรียมพรอมความรูกอนเขาเรียน 

- การประยุกตความรูทฤษฏีในการ
ปฏิบัติการพยาบาลยังไมอยูในระดับนาพอใจ 
นักศึกษามักจะอางวาลืม ผลการสอบทฤษฎี
การพยาบาลจิตเวชกอนข้ึนฝกงานอยูใน
เกณฑเฉลี่ย ๕๐% เทาน้ัน 

 

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษาคนควาใหแกนักศึกษา
อยางตอเน่ือง มอบหมายงานอานช้ินเล็ก ๆ ให
นักศกึษาอานกอนเขาเรียน และทดสอบเปนระยะ 
ๆ 

- จัดเพิ่มเอกสารสําหรับคนควา และเคร่ือง
คอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ตท่ีหอพัก พรอมทํา
คูมือการคนควาและช่ือเว็บไซนใหนักศึกษา 

- จัดทบทวนความรู เพื่อสรุปความรูท่ีจําเปนกอน
ข้ึนฝกงาน และสอบกอนฝกงานทุกรายวชิา 
นักศึกษาท่ีมีความรูไมผานเกณฑจะตองมี
มาตรการ เพือ่พฒันาใหมคีวามรูผานตามเกณฑ
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สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

กอนถึงระยะเวลาคร่ึงหน่ึงของการการฝกงาน 

2.3 ทักษะทางปญญา 
- การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการ

คิด และการแกไขปญหาโดยใชการวัด
ความสามารถจากรายงานการทํากรณศีกึษา 
ไมสามารถวดัไดกบันักศกึษาบางคน เพราะ
พบวานักศกึษาลอกรายงานกรณศีกึษาจาก
นักศึกษารุนพี่เปนจํานวนถึงรอยละ ๔๐ และ 
๓๐ ใน ๒ รายวชิาท่ีตรวจพบ อาจารยผูสอน
เสนอแนะใหอาจารยทกุรายวชิาท่ีใชรายงาน
กรณศีกึษา เพือ่ประเมินผลการเรียนรู
ตรวจสอบ เพราะการลอกรายงานของผูอืน่
เชนน้ี มีผลตอการพฒันาทางคณุธรรม 
จริยธรรมดวย และใหเนนการประเมินท่ีการ
นําเสนอปากเปลา โดยกาํหนดคาํถามหรือ
ประเด็นใหนักศึกษาวิจารณหรือประเมิน 

 

 - ปรับปรุงวธิกีารประเมินผล เพือ่ใหสามารถ
ประเมินทักษะทางปญญาไดอยางชัดเจน 
- กาํหนดระดบัความสามารถทางปญญา และ
ตัวช้ีวัด ท่ีจะสะทอนใหเห็นความสามารถในการคิด 
ท่ีวัดไดท้ังจากรายงาน กิจกรรม และการตอบโตใน
ช้ันเรียน 

- เพิม่พนูทักษะอาจารยในการสอน และประเมินผล
การเรียนรูทางปญญา 

2.4 ทกัษะดานความสมัพนัธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

- นักศึกษาโดยท่ัวไปมีปฏิสัมพันธท่ีดี
กับทีมสุขภาพ กับผูรับบริการ และญาติ มี
ความเอาใจใสตอบุคคลอื่น มีความรับผิดชอบ
ในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางดี ปญหาท่ี
อาจารยผูสอน และพยาบาลประจําการใน
แหลงฝกสังเกตเห็นในนักศึกษาบางคน คือ
เร่ืองความเขาใจผูรับบริการท่ีเปนชนกลุมนอย 
จึงเสนอแนะใหอาจารยรวมกับแหลงฝกจัดทํา
ขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการตางวัฒนธรรม และ
อาจารยจัดทําบทเรียนหรือปฐมนิเทศ
วฒันธรรมเฉพาะของผูรบับริการในแหลงฝกท่ี
นักศึกษาจะพบขณะฝกงาน 

 

 

 

 

- เพิม่พนูความรูและประสบการณของอาจารยใน
เร่ืองวัฒนธรรมตาง ๆ ของผูรับบริการในแหลงฝก 

-ปรับปรุงเน้ือหาการปฐมนิเทศวิชาปฏิบัติ  

การพยาบาล ใหเพิม่สาระในเร่ืองของวฒันธรรมท่ี
หลากหลายกบัการใหการพยาบาล 

- ปรับปรุงเน้ือหาวชิาในวชิาสขุภาพนานาชาต ิและ
ควรจะปรับตารางการเรียนวชิาปฏิบตักิารตาง
วฒันธรรมจากปที ่๔ มาไวในช้ันปท่ี ๓ เพื่อให
นักศึกษามีทักษะในการดูแลผูรับบริการตาง
วฒันธรรม กอนท่ีจะฝกปฏิบตัใินวชิาการพยาบาล
เฉพาะทาง 
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สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

2.5 ทกัษะในการวิเคราะหเชงิตัวเลข  
การสือ่สารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ความสามารถในการใชสถติเิบ้ืองตน 
และการแปลความหมายสถติจิากเอกสาร หรือ
งานวิจัย ยังไมเพียงพอท่ีจะทําความเขาใจ
งานวิจัยเชิงปริมาณ และสื่อสารขอมูลได 

-การคาํนวณขนาดยา และอตัราการไหล
ของสารละลายทางหลอดเลือดดํา และการ
คาํนวณอายุครรภ และการคะเนอายุคลอด มี
ความผิดพลาดบอยคร้ัง เสนอใหนักศึกษาฝก
การคาํนวณยาในสถานการณจําลองใน
หองปฏิบัติการใหคลองกอนฝกงานในคลินิก 
เชนเดยีวกบัการคาํนวณอายุครรภ 

- การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม
พื้นฐานของนักศึกษาโดยท่ัวไปอยูในเกณฑท่ี
อาจารย และแหลงฝกพอใจ 

- การสือ่สารดวยภาษาองักฤษสาํหรับ
นักศึกษาช้ันปตน ๆ พบวานักศึกษาไมให 
ความสนใจท่ีจะฝกฝนดวยตนเอง เห็นควรให
จัดนักศึกษาเหลาน้ีดูแลนักศึกษา (buddy) 

ตางชาติท่ีมาเรียนวิชา Consolidate Practice 

ท่ีคณะทุกรุน 

 

 

- บูรณาการหรือเพิม่การอานบทความวจัิยเชิง
ปริมาณในทุกวชิาทางการพยาบาล 

- เขมงวดในการใชสถติใินวชิาการศกึษาอสิระ 
และวชิาวจัิยทางการพยาบาล 

- กาํหนดความสามารถในการคาํนวณยา และ
สารละลายอื่น ๆ เปนเกณฑข้ันต่ําท่ีนักศึกษาตอง
ผานกอนข้ึนฝกงานในหอผูปวย ทุกรายวิชา 
- จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในการดูแลหอนักศึกษา
ตางชาติท่ีมาเรียนท่ีคณะใหมากข้ึน และมี
กําหนดเวลา และกิจกรรมชัดเจน 

- จัด Home room เดอืนละคร้ังเปนกจิกรรมในการ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

- พฒันาทักษะการสือ่สารภาษาองักฤษใหกบั
อาจารยทีม่คีวามสนใจ/ตองการ 

๒.๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอื่น ๆ 
- โดยท่ัวไปพยาบาลประจําการมี

ความเห็นวา ทักษะการดูแลเด็กปวยของ
นักศึกษายังตองพัฒนาและตองการเวลาใน
การฝกงานอกีมาก และนักศกึษาสวนมากไมมี
ความพรอมในดานความรู เม่ือข้ึนฝกงานกับ
เด็กปวย มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเวลาฝกงานใน
หอผูปวยเด็ก และอาจารยเตรียมความรูของ
นักศึกษาใหพรอมกอนฝกงาน 

 

- มอบคณะกรรมการหลกัสตูรทบทวนการจัดการ
เรียนการสอนในหมวดวชิาการพยาบาลเดก็ ท้ัง
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิตลอดจนการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาทุกดาน โดยเฉพาะดาน
ความรู 
- ใหจัดสอบความรูกอนฝกปฏิบัติงาน และจัดผูมี
ความรูในเกณฑต่ําเปนกลุมเสี่ยงท่ีตองปรับปรุง
ความรูเปนพิเศษ และอาจารยตองติดตามเฝา
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สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

สาํหรับปฏิบตักิารพยาบาลในสาขาอืน่
รวมท้ังในชุมชน แหลงฝกมีความพอใจ 

การปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเฉพาะใน
ความมีจิตอาสา และความเอือ้อาทรตอ
ผูรับบริการและญาติ และการแกไขปญหา
เฉพาะหนาในหอผูปวยไดเปนอยางดี 

ระวังดวย 

- ประเมินการสอนของอาจารยในกลุมวชิา 

การพยาบาลเดก็ และวางแผนพฒันา ท้ังดาน
ความรูในสาขา และทักษะการจัดการเรียน 

การสอนตลอดจนทัศนคตใินการเปนอาจารย
พยาบาล 

 

๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  มี    ไมมี   

 จํานวนอาจารยทีเ่ขารวมปฐมนิเทศ ๓ คน  

 ๓.๑. สรุปสาระสาํคญัในการดาํเนินการ 
การปฐมนิเทศประกอบดวยสาระ ๓ สวน คือ 

๑.  บทบาทหนาท่ีของอาจารยพยาบาล สทิธแิละการพฒันาวชิาการ  

๒.  หลกัสตูรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ และรายละเอยีดรายวชิาท่ีตอง
รับผิดชอบ ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

๓.  ภาระงานท่ีตองรับผิดชอบ (TOR) และการประเมินภาระงาน และผลงานท้ังเชิง
ปริมาณและคณุภาพ 

๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยทีเ่ขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
มีประโยชนท่ีทําใหเขาใจบทบาทหนาท่ีของอาจารยมากข้ึน ระยะเวลาท่ีวัดในคร่ึงวัน 

ทําใหตองรีบเรง และขาดรายละเอียดคูมืออาจารยใหม ถาแจกกอนจะมีโอกาสไดอานลวงหนา  

๓.๓. หากไมมกีารจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่มไดดาํเนินการ  
 ไมมี  
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๔.  กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
 ๔.๑ กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

๑. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เทคนิคการเรียนการสอน เพื่อ
ตอบสนองผลการเรียนรูของสาขาพยาบาลศาสตร 

๕๐ - 

๒. การจัดการความรูในงานประจํา - ๒๐ 

 

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ  (สรุปจากผลการประเมิน
ของผูเขารวมกิจกรรม) 

การอบรมเร่ือง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน มีประโยชนมากโดยเฉพาะภาคปฏิบตั ิ
(micro teaching) ไดเรียนรูเทคนิคใหม เชน การใชการเลาเร่ือง ในการสอนคณุธรรม จริยธรรม 
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หมวดที่  ๘  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
เก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 

๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมินอิสระ และความเห็นของ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ  

 

ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจาก 
ผูประเมินอิสระ 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ 

- ควรเพิ่มหนวยกิตในวิชาการรักษาโรคเบ้ืองตน 

- เพิม่เน้ือหาหรือรายวชิาเฉพาะในการดูแลผูปวย
เร้ือรังท้ังในโรงพยาบาล และท่ีบาน 

เห็นดวยวาตองทบทวนตามขอเสนอแนะของ
ผูประเมิน เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพมีบทบาท
หนาท่ีท่ีชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงอาจจะทําใหหนวย
กิตเพิ่มมากข้ึน หากตองการใหผูสําเร็จ
การศกึษามีความพรอมท่ีจะทํางานในชุมชน 
หรือสถานบริการสขุภาพระดบัปฐมภูมหิรือ
ทุติยภูมิ ซ่ึงอาจตองพิจารณาขยายระยะเวลา
ของหลักสูตร 

 

๒.  การนําไปดาํเนินการเพือ่การวางแผนหรือปรับหลกัสตูร  
 วิชาปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพควรจะมีจุดเนนหลักท่ีชัดเจนวาจะใหผูสําเร็จการศึกษามี  

ความพรอมท่ีจะทํางานในสถานบริการสขุภาพระดบัใด  
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หมวดที่  ๙  แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

๑. ความกาวหนาของการดาํเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปทีผ่านมา  

แผนปฏิบตักิาร 
วันสิ้นสุด 

การดําเนินการ 
ตามแผน 

ผูรับผิดชอบ 

ผลการ
ดําเนินการสาํเร็จ

หรือไมสําเร็จ 

เหตุผลที่ไม
สามารถ

ดําเนินการให
สําเร็จ 

๑.๑. เตรียมทกัษะการเรียนรูดวย
ตนเองของนักศกึษาใหม 

๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖ 

รศ.ดร.สุภัค  
วงศศรีสุข 

สําเร็จ - 

๑.๒. พัฒนาหองปฏิบัติการ
พยาบาลทีเ่รียนรูดวยตนเอง 

๓๐ กันยายน 
๒๕๕๖ 

รศ.นวล  
สุขสมบูรณ 

อยูระหวาง 
การดําเนินการ
อยางตอเน่ือง 

การเบกิจาย
งบประมาณลาชา 

๑.๓. จัดทําคลังขอสอบทุก
รายวชิา 

๓๐ กันยายน 
๒๕๕๖ 

ผศ.ราม เอกชยั สําเร็จ - 

 

๒.  ขอเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

 ๒.๑.  ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลกัสตูร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน 
รายวิชาเลอืก ฯ) 

เพิ่มจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาชีพ ท้ังทฤษฎี และปฏิบัติ 
๒.๒.  ขอเสนอในการเปลีย่นแปลงรายวิชา (การเปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาใน

รายวิชา การเปลีย่นแปลงวิธกีารสอนและการประเมินสมัฤทธผิลรายวิชา ฯ) 
- เพิม่รายวชิาการพยาบาล และการบริหารจัดการผูปวยเร้ือรังท่ีบาน  

- เพิ่มหนวยกิตวิชาการรักษาโรคเบ้ืองตน 

๒.๓.  กิจกรรมการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการรักษาโรคเบ้ืองตน และการดูแลหอ

ผูปวยเร้ือรังเฉพาะโรค 

- อบรมบุคลากรสายสนับสนุนในเร่ือง การวเิคราะหขอมูล และการใชโปรแกรม
สาํเร็จรูป SPSS และการวเิคราะหขอสอบ 
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๓.  แผนปฏิบัติการใหมสาํหรับป   ๒๕๕๗ 

แผนปฏิบตักิาร วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 

๓.๑ ประเมินผลสมัฤทธิก์ารใชมาตรฐานผล 

การเรียนรูท้ัง ๖ ดาน เพือ่การปรับปรุง 

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ รศ.ดร.ทราย สี
งาม 

๓.๒ ศกึษาความตองการ และรูปแบบการบูรณา
การพยาบาลเวชปฏิบตัใินหลกัสตูรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ท่ีตอเน่ืองหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต 

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รศ.ดร.ใจ นบดี 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  : รศ.ดร.จิตฤดี   สมบูรณ 

ลายเซ็น  :__________________________  วนัท่ีรายงาน:____________ 

ประธานหลกัสตูร  :  รศ.ดร.ดลใจ  ไทยคง 

ลายเซ็น  :__________________________  วนัท่ีรายงาน:____________ 

เห็นชอบโดย    ________________________(หวัหนาภาควชิา) 

ลายเซ็น  :__________________________              วันที:่____________ 

เห็นชอบโดย    ________________________(คณบด)ี 

ลายเซ็น  :    __________________________          วันที่   :____________ 
 

 

เอกสารประกอบรายงาน 
สาํเนารายงานรายวชิาทุกวชิา 
วธิกีารใหคะแนนตามกาํหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน  
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในปท่ีประเมิน  
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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หนา ๓ 
เลม   ๑๒๗  ตอนพิเศษ  ๕๔ ง          ราชกิจจานุเบกษา                      ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๓ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา 

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส และเพ่ือ
ประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส ของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดท้ังในระดับชาติและระดับสากล และ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรือ่ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันท่ี ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศน้ี เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศน้ีเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาโลจิสติกส ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรน้ีอยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป 
ตามประกาศน้ีภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตามเอกสาร 
แนบทายประกาศ 

๔. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอดุมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจสิติกส พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
หมายเหตุ ตัวอยาง มคอ. ๒ - ๗ อานเพิม่เติมท่ี http://www.mua.go.th/users/he-commission/law.php    
หัวขอ : ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๑ 

มคอ.๑ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 
 

๑. ชื่อสาขา 
สาขาโลจิสติกส 

๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา 
๒.๑   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสตกิส 

บธ.บ.(การจดัการโลจิสติกส) 

Bachelor of Business Administrator 

B.B.A. (Logistics Management) 

๒.๒  วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสตกิส 

วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส)  

Bachelor of Engineering,  

B.Eng. (Logistics Engineering) 

๒.๓  วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส 

วท.บ (การจัดการโลจิสตกิส)  

Bachelor of Science 

B.Sc. (Logistics Management) or B.S. (Logistics Management)   

๓. ลักษณะของสาขา 
 โลจิสติกส เปนสาขาวิชาท่ีมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยเปนการบูรณาการระหวาง
สาขาวิชาการจัดการกับบางสวนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมขนสง 
 โลจิสติกสเปนศาสตรวาดวยการเคล่ือนยายพัสดุ ขอมูลขาวสาร จากท่ีหนึ่งไปอีกท่ีหนึ่งโดย มีกระบวนการ

ท่ีจะทําใหมีตนทุนต่ําสุดและตอบสนองลูกคาไดอยางทันทวงที 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 ๔.๑   มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคมสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน       
ไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะตองมีวินัยและความซ่ือสัตยสูง 
 ๔.๒ มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ และทฤษฎีดานโลจิสติกส และ
นําไปประยุกตใชในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 
นอกจากนี้ยังสามารถนําศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของมาประยุกตกับโลจิสติกสได 
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 ๔.๓ มีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนําหลักการที่เรียนมาไปประยุกต

สถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนักในส่ิงแวดลอมดวย 

 ๔.๔ มีความเปนผูนํา และมีโลกทัศนท่ีกวางไกล สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี และ 
มีความรับผิดชอบสูง 

๔.๕ มีความสามารถใชภาษาเพื่อการส่ือสารไดมากกวาหนึ่งภาษา และมีความสามารถ 
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

๔.๖ สามารถนําแนวคิดเชิงโลจิสตกิสไปใชในทางธุรกิจและประยุกตกับการดํารงชีพเพื่อ
ประโยชนตอตนเองและสังคม 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 

 จากคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคในสาขาโลจิสติกสท่ีกลาวมาแลวขางตน ทําใหการจัด

หลักสูตรและจัดการเรียนรูตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเนื้อหาหรือ

สาระการเรียนรู เพ่ือใหไดผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้ 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

นักศึกษาตองยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต ตรงตอเวลา 

มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกท่ีดีและมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี สามารถปรับวิถีชีวิต

อยางสรางสรรค ในสังคมที่มีความขดัแยงสูง ยึดฐานคดิทางศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตวัและสังคม 

 ๕.๒ ความรู 
(๑)  รูและเขาใจหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานดานโลจิสติกส และสามารถนําไปประยุกต

ไดในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน 
(๒) รูและเขาใจหลักการของศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของกบัโลจิสตกิส เชน หลักเศรษฐศาสตร   

หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพ้ืนฐานของโลจิสตกิส 
(๓) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยท้ังในศาสตรโลจิสตกิส 

และศาสตรท่ีเกี่ยวของ 
 ๕.๓ ทักษะทางปญญา 

มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ และประยุกตความรู ความเขาใจ            

ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ  ไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะสามารถ

แกปญหา ทาง โลจิสตกิสไดอยางเหมาะสม 
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 ๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 
 มีความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานได        
เปนอยางดี ตลอดจนตองมีภาวะผูนํา 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด         
การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งมีความรูทางคณิตศาสตร และสถิติ ในอันท่ีจะ
วิเคราะหสถานการณตลอดจนการนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรและสถิติท่ีเหมาะกับบริบท 
นอกจากนี้ควรมีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพียงพอที่จะส่ือสารได 
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ 
 ไมมี 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
๗.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ประกอบดวย 

 ๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

       ๗.๑.๒  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต โดยแบงเปนวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก 

 ๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
๗.๒  การจัดโครงสรางหลักสูตรสวนที่เปนหมวดวิชาเฉพาะ อาจจัดเปนสายท่ีเนนการจัดการ

หรือสายท่ีเนนวิศวกรรมศาสตรก็ได โดยแตละสายตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานดังนี้ 

 ๗.๒.๑ สายที่เนนการจัดการตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรู

ทางดานบริหารธุรกิจ  คณิตศาสตรและสถิติ อาทิ เนื้อหาดานหลักการจัดการ บัญชีเบ้ืองตน  กฎหมาย

ธุรกิจ  ภาษีอากร   การเงินธุรกิจ  แคลคูลัส  สถิติ เปนตน 

 ๗.๒.๒ สายที่เนนดานวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียน               

มีพ้ืนฐานความรูทางแคลคูลัส  ฟสิกส  และพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร 

 หลักสูตรท้ังสองสายจะตองมีสหกิจศึกษาหรือฝกงาน  ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตาม

วัตถุประสงคของแตละสถาบัน  ซ่ึงสามารถจัดเพื่อใหปริญญาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้ 
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(๑)  หลักสูตรท่ีเนนดานการจัดการ จะตองจัดโครงสรางเพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทาน  และสามารถนําความรู              
ไปประยุกตใชในการวางแผน ประสานงาน และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
โดยใหปริญญาทางบริหารธุรกิจ 

(๒)  หลักสูตรท่ีเนนดานวิศวกรรมศาสตร จะตองจัดโครงสรางเพื่อใหนักศึกษา         
มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ และการออกแบบระบบโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทาน
เชิงวิศวกรรม และสามารถนําความรูเชิงวิศวกรรมไปประยุกตในการออกแบบ วางแผน ประสานงาน 
และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกส และโซอุปทาน โดยใหปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร 
 (๓)  หลักสูตรท่ีผสมผสานระหวางการจัดการและวิศวกรรมศาสตร จะตอง              

จัดหลักสูตรดานการจัดการที่เนนไปทางวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนรายวิชาที่เนนการแกปญหา

ในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทานในเชิงวิศวกรรมไวดวย ในหลักสูตรนี้จะใหปริญญา    

ทางวิทยาศาสตร 

๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา 
เนื้อหาสาระหลักของสาขาโลจิสติกสท้ังดานการจัดการ และวิศวกรรมศาสตร จะตอง      

จัดหลักสูตรในสวนที่เปนวิชาเอกตามรายละเอียด ดังนี้ 

๘.๑  วิชาเอกบังคับ จะตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้ 
๘.๑.๑ การจัดการโลจิสติกส และ/หรือ โซอุปทาน 

(Logistics and/or Supply Chain Management) 

๘.๑.๒ การจัดการสินคาคงคลัง และ/หรือ คลังสินคา 
(Inventory and/or Warehouse Management) 

๘.๑.๓ การขนสง และ/หรือ การกระจายสินคา 
(Transportation and/or Distribution) 

๘.๑.๔ การฝกงาน / สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

๘.๒ วิชาเอกเลือก แตละสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาเลือกตามความเชี่ยวชาญ และความถนัด     
ของตน โดยอาจมีเนื้อหาสาระดังนี้ 

๘.๒.๑ ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
๘.๒.๒ กฎหมายเกีย่วกบัการประกนัภยัของการขนสง หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกบัโลจิสติกส 
๘.๒.๓ การบริหารการจัดซ้ือ 
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๘.๒.๔ ระบบบรรจุภัณฑ 
๘.๒.๕ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือการขนสงทางอากาศ หรือการขนสงทางทะเล 
๘.๒.๖ ระบบขนถายวัสดุ 
๘.๒.๗ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 
๘.๒.๘ การวิจัยดําเนินการ 

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
๙.๑ กลยุทธการสอน 

มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีการจัดส่ือและ

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

หรือหลายรูปแบบดังนี้ การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) การเรียนรู

เปนรายบุคคล การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง การเรียนรูจากการทํางาน 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
 มีการประเมินผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดให และอาจประเมิน

โดยอิงพัฒนาการของผู เร ียนดวยก ็ได  โดยเกณฑของการว ัดและประเมินผลใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีแตละมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สถาบันการศึกษาตองมีระบบการพิสูจนเพ่ือยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู

อยางนอยตามมาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโลจิสติกส การทวนสอบอาจกระทํา

ดังนี้ 

๑๐.๑  ในระดับภาควิชา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบตลอดจน            

การประเมินผลรายวิชาควรผานคณะกรรมการดวย และอาจพัฒนาขอสอบเพื่อจัดทําเปนคลังขอสอบ          

ของภาควิชาดวยก็ได 

๑๐.๒  ในระดับหลักสูตร ควรใหสถานประกอบการมีสวนในการประเมินมาตรฐานผล

การเรียนรูของนักศึกษาจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม

โดยใชแบบสอบถาม หรือโดยการประชุมกลุมยอย 

นอกจากนี้สถาบันการศึกษาที่ เปดสอนในสาขาวิชาเดียวกัน อาจจัดใหมีการสอบ

ประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา โดยใชขอสอบของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ      

ในกลุมเครือขายของสถาบันการศึกษา 
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๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู 
๑๑.๑ ผูท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
๑๑.๒   การเทียบโอนผลการเรียนรูเปนไปตามขอบังคับ หรือระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา  

๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารยประจําหลักสูตรตองสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโททางโลจิสติกสหรือสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย ๓ คน 

นอกจากนี้ ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในแตละ

หัวขอมาเปนอาจารยพิเศษเพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

  สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาควรเปน ๑ ตอ ๓๕ 

  ควรมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกตลอดจนสนับสนุนอาจารยในการจัดการเรียนการสอน 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหไดบัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงคควรมีทรัพยากร      

เพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑๓.๑ ดานอาคารสถานที่ ควรจัดหองเรียนที่มีส่ือและอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องขยายเสียง เปนตน 

๑๓.๒ อุปกรณสงเสริมการเรียนรู ควรมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพ่ือใหนักศึกษา            
ไดคนควาหาความรูผานระบบอินเตอรเน็ต ตลอดจนมีหนังสือหรือตําราที่ เกี่ยวของในจํานวน            
ท่ีเหมาะสม 

๑๓.๓ มีหนังสือในสาขาวิชาโลจิสติกสและสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพียงพอกับจํานวน
นักศึกษา ตลอดจนมีฐานขอมูลออนไลน 

๑๓.๔ ควรมีเครือขายจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดไปดูงานตลอดจน
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

๑๓.๕ ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการเตรียมการสอนตลอดจนเอื้อให
คณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๑๓.๖  มีการสํารวจความตองการทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในหลักสูตร ตลอดจน              

มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

 

396



๗ 

มคอ.๑ 

 

๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย 
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา จะตองมีการพัฒนาคณาจารยในเรื่องตอไปนี้เปนอยางนอย 

๑๔.๑   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

               ๑๔.๑.๑ มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ ตลอดจน

หลักสูตรของคณะ หรือภาควิชา 

๑๔.๑.๒  ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกัน

คณุภาพการศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 

๑๔.๒   การพัฒนาคณาจารย 

  ๑๔.๒.๑  การฝกอบรมเพื่อใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในการใชกลยุทธตาง ๆ          

ในการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 

ก. กําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ 
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน 

 ข. จัดโครงการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องโดยอยางนอยอาจารยตองผาน
การอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ปละหนึ่งหลักสูตรในเรื่องตอไปนี้ 

(๑)   วิธีการสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(๒) การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู

ท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 

(๓)  การใชคอมพิวเตอรในการจดัการเรยีนการสอน 

(๔)  การใชและผลิตส่ือการสอน 

(๕)  หลักสูตรอ่ืนที่เปนการพัฒนาและเพิม่ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

 ค. สนับสนุนใหอาจารยได ศึกษาตอเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ 
 ๑๔.๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

ก. สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ 
และวิชาการอ่ืน ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน 

ข. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมีตําแหนง            
ทางวิชาการสูงขึ้น 

ค. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยท้ังการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนา          
การเรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่ีมีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ 
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๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบงช้ีหลัก

และเปาหมายผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

(๑)   อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

(๒)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาโลจิสติกส 

(๓)  รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุด              

ปการศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ 

และ   มคอ.๔  อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล          

การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน  

การสอน 

(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถามี)  ไดรับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ีย       

ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
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(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐   

 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบง ช้ี เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและ

วัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐาน

ของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการเผยแพร

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตาม

เปาหมายตัวบงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงาน

ตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสสูการปฏิบัติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาโลจิสติกสควรดําเนินการดังนี้ 

 ๑๖.๑  ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษา

ตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ  ท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 

 ๑๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาโลจิสติกสซึ่งเปน

บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสโดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ 

รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก) 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิกสติกส ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี  สาขาโลจิสติกสแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู                   

ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสของตนมีคุณลักษณะเดน

หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตาม

ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ  และเปนท่ีสนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ 
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หรือผูท่ีสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความ

รับผิดชอบ ตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวา 

แตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานการเรียนรู 

ดานใดบาง 

๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามที่กําหนด

ไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ 

(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา  แตละรายวิชาจะทําให

เกิดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังในเรื่องใดบาง สถาบันฯ ตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา

รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ใหเสร็จเรียบรอย

กอนการเปดสอน 

 ๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงไดจัดทํา

อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา

และอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนามใหชัดเจน 

 ๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ

ใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแตสภาสถาบนัฯ 

อนุมัติ 

 ๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอน      

แตละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวใน

รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม        

ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของสาขาโลจิสติกส 

๑๖.๘  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูแตละ

รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศกึษาแลวใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล       

การดําเนนิการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ีตน

รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน

ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ 
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ภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อส้ินป

การศึกษาโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชใน

การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่

เกิดขึน้และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจดัการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 

๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ

อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผล    

การดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  

การบริหารจัดการหลักสูตร ในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว

หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ

หลักสูตรตอไป 

๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึก             
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา           

การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ  และเปนขอมูลสําหรับ

ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

ไดโดยสะดวกใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications 

Register: TQR) เม่ือสถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ

ตอไปนี้ 

 ๑๗.๑  เปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ

หลักสูตรนั้น 

๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร                           

ซ่ึงสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป 

นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรท่ีไดพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส 
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๑๗.๓   หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง     

ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๑๗.๔   กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี 

การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี

ขึ้นไปหรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร 

หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร

หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ       

การอุดมศึกษา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลัยตะวันออก 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา  คณะโลจิสติกส 
 

หมวดท่ี 1 ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของหลักสูตร 
1.  ชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Logistics Management 
2.  ชื่อปริญญา   
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส)  
 วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส) 

 Bachelor of Science (Logistics Management)  
    B.Sc.(Logistics Management) 

3.  วิชาเอก  
 ไมมี 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 135 หนวยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
            5.1  รูปแบบ   
   เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
           5.2  ภาษาท่ีใช   
   ภาษาไทย 
           5.3  การรับเขาศึกษา   
   รับนิสิตไทย หากนิสิตตางชาติมีความรูในภาษาไทยกส็ามารถสมัครเขาศึกษาได     
           5.4   ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   
   เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
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           5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผูสําเร็จ
ปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกลเคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถมาเรียนเปนปริญญาท่ี 2 ได โดย
สามารถเทียบโอนรายวิชาไดมากนอยตางกันตามสาขาวชิาท่ีสําเร็จมา 
6.  สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เปดสอน ภาคตน ปการศึกษา 2552 
 คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม คร้ังท่ี 1/2551 
 วันท่ี 22 มกราคม พ.ศ. 2551 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม คร้ังท่ี 1/2551 
 วันท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 จะขอประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรในปการศึกษา 2554 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
             ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ ดานคลังสินคา การขนสง การกระจายสินคา กาวาง
แผนการผลิต การจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 
9.  ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
               1. ผูชวยศาสตราจารยทวีศักดิ์  เทพพิทักษ   DBA. (Supply Chain Management), 2548 
            2. ผูชวยศาสตราจารยณกร  อินทรพยุง   Ph.D. (Logistics Management), 2548 
            3. อาจารยไพโรจน  เราธนชลกุล   D.Eng. (Transport Planning), 2550 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวทิยาลัยตะวันออก จังหวัดชลบุรี 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   รัฐบาลไดกําหนดใหโลจิสติกสเปนยุทธศาสตรในการพฒันาประเทศ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสํารวจความตองการกําลังคนดานโลจิสติกส 
พบวา แนวโนมในอีก 10 ปขางหนามีความตองการกําลังคนดานนีไ้มนอยกวา 30,000 คนตอป ท้ังนี้
เพราะ กจิกรรมดานโลจิสติกสเปนกลไกสําคัญในการลดตนทุนใหกับกระบวนการธุรกิจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับภาคธุรกจิและอุตสาหกรรมซ่ึงความตองการกําลังคนดานการ
จัดการโลจิสติกสจึงมีความตองการกําลังคนสูง 
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 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   ในการจดัทําหลักสูตรนี้ไดคํานึงถึงสภาวะแวดลอมซ่ึงมหาวิทยาลัยต้ังอยู โดยเฉพาะ
ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวนัออก ซ่ึงเปนเขตอุตสาหกรรมการผลิต 
การคา และการบริการท่ีมีความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสคอนขางสูง ตลอดจนมีแหลงอุตสาห- 
กรรมใหนิสิตเขาไปจัดทํากรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังศึกษาดูงานจากสภาพจริง 
และการฝกงานในสถานประกอบการ จึงเปนสวนสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตรดังกลาวข้ึน 
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   มีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดานการ
จัดการโลจิสติกส เพื่อสนองความตองการกําลังคนท่ียังมีความขาดแคลนอยูอีกมากในภาคธุรกิจ โดย
กําลังคนท่ีผลิตนั้นจะตองมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ใหเขากับลักษณะงานท่ีจะไปปฏิบัติ 
 12.2  ความเก่ียวของกับพนัธกิจของสถาบัน 
   โดยท่ีมหาวิทยาลัยต้ังอยูในเขตพ้ืนท่ีพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวนัออก โดยมี
อุตสาหกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก ประกอบกับมีทาเรือแหลมฉบัง ซ่ึงเปนประตูในการสงสินคา ไป
จําหนายยังประเทศตางๆ ดังนั้น ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมท่ีจะเปดสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส โดยสามารถใชเขตพ้ืนท่ีและผูมีประสบการณมาเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง 
ท้ังในดานการศึกษาดูงานจากสภาพจริงและเชิญผูมีประสบการณทางโลจิสติกสมาเปนวิทยากรไดอีก
ดวย ยิ่งกวานัน้มหาวิทยาลัยแหงนีก้็จัดต้ังข้ึนเพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการกาํลังคนของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภมิูภาคท่ีมหาวทิยาลัยต้ังอยูดวย 
13.  ความสัมพันธ กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 หลักสูตรการจดัการโลจิสติกส จะมีความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืน และหลักสูตรในคณะ
ดังนี ้
 13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอื่น 
   กลุมรายวิชาท่ีเปนพื้นฐานเฉพาะดานซ่ึงนสิิตตองไปเรียนในคณะอ่ืนประกอบดวย 
วิชาทางดานบริหารธุรกิจ วิชาคณิตศาสตรและสถิติ และวิชาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
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 13.2  รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาควชิา/หลักสูตรอ่ืน 
   รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะโลจิสติกสสามารถ
เลือกเรียนไดในบางรายวิชาท้ังนี้ตามความสนใจของแตละคน นอกจากนี้นิสิตตางคณะก็สามารถ
เลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได เชน รายวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เปนตน 
 13.3  การบริหารจัดการ 
   ในการจดัการเรียนการสอนนั้น จะตองมีการประสานงานกับคณะตางๆ ท่ีจัดรายวิชา
ซ่ึงนิสิตในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกนัระหวาง ผูเกี่ยวของต้ังแตผูบริหาร
และอาจารยผูสอน ซ่ึงอยูตางคณะ เพ่ือกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ท้ังนี้เพื่อใหนิสิตไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนิสิตท่ีมาเลือกเรียน เปนวชิา
เลือกเสรีนั้น กต็องมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของนิสิตวา
สอดคลองกับหลักสูตรท่ีนิสิตเหลานั้นเรียนหรือไม 
   

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

-ปรัชญา- 
 ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกส เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
การจัดการโลจิสติกส ใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนดานโลจสิติกสของประเทศ 
 

-ความสําคัญ- 
 ปจจุบันการดําเนินธุรกิจประสบกบัการแขงขันท่ีรุนแรงมาก ดังนัน้การดําเนินธุรกิจจึงตอง
แสวงหาวิธีหรือ กลยุทธใหมๆ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกองคกร หรือเพ่ือความอยูรอดขององคกร
ทางธุรกิจ โลจิสติกสเปนเคร่ืองมือท่ีมีความสําคัญท่ีชวยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการ
ไหลเวยีนของกิจกรรมตางๆ เชน สินคาและบริการ ซ่ึงครอบคลุมต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบ  การจัดการ
คลังสินคา บริหารตนทุน  การขนสง ไปถึงจุดท่ีมีการใชงานหรือถึงมือผูบริโภค 
 คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวันออก ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีพัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก 
และอยูใกลทาเรือแหลมฉบัง ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีท่ีจะผลิตบัณฑิตดานการจัดการโลจิสติกสเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเล และสามารถใชทรัพยากรภายนอกและรวมมือกับภาคเอกชน
สนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน  ฝกงานวิชาสหกิจศึกษา  ตลอดจนเชิญผูประกอบการ
ท่ีมีประสบการณสูงมาเปนวิทยากรพิเศษ 
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-เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร- 
 หลักสูตรนี้เปดสอนต้ังแตปการศึกษา 2548 ซ่ึงใชมาเปนระยะเวลา 4 ป ประกอบกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการจัดทําตนแบบหลักสูตรดานโลจิสติกส จึงตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงดงักลาว ยิ่งกวานั้นก็เพื่อใหการจัดการเรียน  
การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีมาตรฐานคุณวฒุิระดบัปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
กําหนด 
 

-วตัถุประสงค- 
 1.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และมีความรูพืน้ฐานท่ี
จะคนควาหาความรูเพิ่มเติมได 
 2.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการนาํความรูไปประยุกตในภาคธุรกิจ และอุตสาห- 
กรรมเพ่ือลดตนทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสามารถแกปญหาในกจิกรรม
ดานโลจิสติกสและนําไปประยุกตสําหรับการดํารงชีพได 
 3.  ผลิตบัณฑิตท่ีมีความเปนผูนํา มีความใฝรู สามารถใชภาษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการส่ือสารได 
  
2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- ปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกสใหมี
มาตรฐานไมตํ่ากวา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา 
โลจิสติกสท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคลองกับความ
ตองการของภาคธุรกิจ 
และภาคอุตสาหกรรม 
 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการกําลังคนในภาคธุรกิจเพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
2. เชิญผูเช่ียวชาญท้ังภาครัฐและเอกชนมา
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร 
3. ประสานความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการฝกสหกิจศึกษา 
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ 

- รายงานผลการดําเนินงาน 
- รายงานผลการฝกงานในรายวิชา
สหกิจศึกษา 
- นิสิตอยางนอยรอยละ 95 ผานการ
ฝกสหกิจศึกษา 
- เอกสารการประสานงานกับภาค
ธุรกิจ 
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5 
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แผนการพฒันา/
เปล่ียนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- ยกระดับทรัพยากรสาย
ผูสอนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูของนิสิต 
 
 
 

- อาจารยใหมตองผานการอบรมหลักสูตร
เบ้ืองตนเกี่ยวกบัเทคนิคการสอนการวัด
และประเมินผล 
- อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนรูปแบบตาง ๆ และการ
วัดผลประเมินผล ท้ังน้ีเพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี 
 

- หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
ดําเนินการ 

 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  
   หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค นิสิตจะมี 2 ประเภท คือ นิสิตภาคปกติและ
นิสิตภาคพิเศษ     
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
   นิสิตภาคพิเศษตองลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน สวนนิสิตภาคปกติจะลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูรอนดวยก็ได 
 1.3  การเทียบเคยีงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน - เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
   จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สําหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณีท่ีใช
วิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจดัใหเรียนนอกเวลาราชการ 
   สําหรับนิสิตภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกเวลาราชการ 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
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   สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมท่ีเนนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หรือโปรแกรมท่ีเนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร  

 2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา  
   โดยท่ีหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส จะตองเรียนรายวิชาทางสถิติและแคลคูลัส 
ดังนั้น จึงอาจมีปญหาบาง สําหรับนิสิตท่ีพืน้ฐานทางคณติศาสตรจากช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไมดี 
ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้น 
นิสิตใหมอาจมีปญหาเกี่ยวกบัการปรับตัวได 
 2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
   สําหรับนิสิตท่ีมีปญหาเกี่ยวกบัพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร คณะจะจัดใหมีการ
สอนเสริม หรืออาจจัดใหนสิิตรุนพี่ใหคําแนะนําและสอนเสริมใหรุนนอง 
   คณะมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการประจําตัวนิสิต ดังนั้น เม่ือเกิดปญหา 
นิสิตก็สามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษาได    
 2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
  

ปการศึกษา 2552 2553 2554 2555 2556 
จํานวนรับเขา (ป 1) 50 50 50 50 50 
นิสิตช้ันปท่ี 2 
นิสิตช้ันปท่ี 3 
นิสิตช้ันปท่ี 4 

- 
- 
- 

50 
- 
- 

50 
50 
- 

50 
50 
50 

50 
50 
50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 50 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
 ความตองการงบประมาณสําหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้ 

 หนวย : พันบาท 
หมวดรายจาย 2552 2553 2554 2555 2556 

1. งบบุคลากร 
2. งบดําเนินการ 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 

1,212.0 
300.0 
- 

300.0 

1,272.6 
310.0 
100.0 
300.0 

1,336.2 
320.0 
- 

300.0 

1,403.0 
330.0 
200.0 
300.0 

1,473.2 
340.0 

- 
300.0 

รวม 1,812.0 1,982.6 1,956.2 2,233.0 2,113.2 
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 2.7  ระบบการศึกษา 
   ใชระบบการจดัการเรียนการสอนแบบช้ันเรียน 
 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 
   2.8.1  นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมากอน หรือศึกษาตามอัธยาศัย หรือ
มีประสบการณดานโลจิสติกส เม่ือเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหนวยกิตไดท้ังนี้เปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
   2.8.2  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืนแลวโอนหนวยกิต
ได ท้ังนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสจากมหาวิทยาลัยอ่ืนสามารถมาเรียนบาง
รายวิชาในหลักสูตรนี้ แลวโอนหนวยกิตกลับไปยังมหาวทิยาลัยท่ีสังกัด ท้ังนี้การลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัยนัน้ หลักสูตรของท้ังสองมหาวิทยาลัยจะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาโลจิสติกส 
3.  หลักสูตร และอาจารยผูสอน 
  3.1  หลักสูตร 
 3.1.1  จํานวนหนวยกิต  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต 
 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

               หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       31     หนวยกิต 
    -   วิชาดานภาษา        15     หนวยกิต 
    -   วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร        3     หนวยกิต 
    -   วิชาดานมนุษยศาสตร          4      หนวยกิต 
    -   วิชาดานสังคมศาสตร             3      หนวยกิต 
    -   วิชาดานวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร           4      หนวยกิต 
    -   วิชาดานวทิยาศาสตรสุขภาพ          2      หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ       98      หนวยกิต 
               -   วิชาเฉพาะดาน       31      หนวยกิต 
    -   วิชาเอก        67      หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี        6      หนวยกิต 
  3.1.3  รายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  รวม   31  หนวยกิต 
  วิชาทางดานภาษา  รวม   15   หนวยกิต 
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  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  ใหเรียน 2 รายวิชา  รวม  6  หนวยกิต  จากรายวชิาตอไปนี ้
           จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง) 

  222101  ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 
   English I     
  222102  ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
   English II 
  222103 ภาษาอังกฤษ 3      3(3-0-6) 
   English III 
  222104 ภาษาอังกฤษ 4      3(3-0-6) 
   English IV 
  ภาษาอังกฤษวิชาชพี  จํานวน  6  หนวยกิต 
              222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร            3(3-0-6) 
   English for Humanities and Social Sciences 
  222207 การฟง – พูดเพ่ืองานอาชีพ    3(3-0-6) 
   Listening and Speaking for Careers 
  ภาษาไทย  จํานวน  3  หนวยกิต 
  228101  ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
   Thai Language Skills for Communication 
  วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร จํานวน   3   หนวยกิต 
  310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   3(2-2-5) 
   Information and Communication Technology 
  วิชาดานมนุษยศาสตร จํานวน   4   หนวยกิต 
  204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ    2(2-0-4) 
   Integrated Humanities 
  601101 ศิลปะและวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
   Art and Culture 
  วิชาดานสังคมศาสตร จํานวน   3   หนวยกิต 
  224103 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 
   Integrated Social Sciences 
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  วิชาดานวิทยาศาสตรกับคณติศาสตร จํานวน   4   หนวยกิต 
  301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  2(2-0-4) 
   Natural Resources and Environment Management 

302102 คณิตศาสตรท่ัวไป     2(2-0-4) 
   General Mathematics 
  วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน   2   หนวยกิต 
  วิชาบังคับ 
     851110   การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 
    Exercise for Health 
  วิชาเลือก  ใหเลือกเรียน 1 หนวยกิต 
  107101    การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม                        1(1-0-2) 
    Holistic Health Promotion 
  700101  สังคมส่ิงแวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย  1(1-0-2) 
    Effects of Environment and Social Network on Health and Safety 

หมวดวิชาเฉพาะ  รวม   98   หนวยกิต 
  วิชาเฉพาะดาน  รวม   31   หนวยกิต 
  208101 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ    2(2-0-4) 
   Introduction to Business 

208121 หลักการจัดการ      3(3-0-6) 
   Principles of Management 
  208211 กฎหมายธุรกจิ      3(3-0-6) 
   Business Law 
  208231 ภาษีอากร      3(3-0-6) 
   Taxation 
  209201 หลักการตลาด      3(3-0-6) 
   Principles of Marketing 
               213212  การเงินธุรกิจ                           3(2-2-5) 
              Business Finance 
  214112 การบัญชีการเงิน      3(2-2-5) 
   Financial Accounting 
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222371  ภาษาอังกฤษธุรกิจ                          2(2-0-4) 
                   Business English 
  302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1    3(3-0-6) 
   Calculus for Economics I 
  302116 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2    3(3-0-6) 
   Calculus for Economics II 
  312201 สถิติเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
   Elementary Statistics 
  วิชาเอกบังคับ  รวม   48   หนวยกิต  

901342  การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง                      3(3-0-6) 
                   Insurance on Transport Industry 
  901351  กฎหมายท่ีเกีย่วของกับโลจิสติกส                         3(3-0-6) 
   Legal Aspects for Logistics 
  902312 เศรษฐศาสตรการขนสง     3(3-0-6) 
   Transport Economics 
  903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
   Game Theory and Business Strategy 
  903431 การจัดการทรัพยากรมนษุย    3(3-0-6) 
   Human Resource Management 
             904331  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ                         3(3-0-6) 
             Multimodal Transport 
  904341 การขนสงและการกระจายสินคา    3(3-0-6) 
   Freight Transport and Distribution 
  905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส   3(3-0-6) 
   Information Technology for Logistics 
  907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
   Operations Management 
  908441 วิธีวิจยัธุรกิจ      2(2-0-4) 
   Business Research Methodology 
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909432 สัมมนา       1(0-2-1) 
   Seminar 
  917211 การจัดการการจัดหา     3(3-0-6) 
   Procurement Management 
  917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณัฑ   3(3-0-6) 
   Material Handling and Packaging 
  917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน                         3(3-0-6) 
   Logistics and Supply Chain Management 
              917414  การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง                                    3(3-0-6) 
   Demand and Inventory Planning 

917415  การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา   3(3-0-6) 
   Warehouse Design and Operations 
  917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ                         3(3-0-6) 
   Strategic Supply Chain Management 

วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา   19   หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปน้ี 
  903322 การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา  3(3-0-6) 
   International Trade and Policy 
  903351 การตลาดการบริการ     3(3-0-6) 
   Service Marketing 
        904351  ความปลอดภัยในการขนสงและส่ิงแวดลอม               3(3-0-6) 
                   Transport Safety and Environment 
  909411 สหกิจศึกษา      6(0-30-0) 
   Cooperative Education 
  909451 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส     2(2-0-4) 
   Logistics Case Studies 
  909452 การศึกษาอิสระ 1     3(0-9-0) 
   Independent Study I 
  909453 การศึกษาอิสระ 2     3(0-9-0) 
   Independent Study II 
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917313 การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีตั้งเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
   Strategic Location Decisions 

917332 โลจิสติกสระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
   International Logistics 
  917422 การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน                         3(3-0-6) 
   Performance Measurement in Supply Chain 
  917433 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส 3(3-0-6) 
   Quantitative Methods for Logistics Management 
  917491 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Logistics I 
  917492 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2    2(2-0-4) 
   Selected Topics in Logistics II 

หรือเลือกเรียนจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตร-
บัณฑิต สาขาวชิาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ของคณะโลจิสติกส ไมเกิน  9  หนวยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6   หนวยกิต 
  ใหเลือกเรียนวชิาใด ๆ อยางนอยอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาท่ีเปดสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
 
ความหมายของเลขรหัสวิชา 
                เลขรหัส901       หมายถึง         กลุมวิชากฎหมาย 
   เลขรหัส 902 หมายถึง         กลุมวิชาเศรษฐศาสตร 
   เลขรหัส 903 หมายถึง         กลุมวิชาธุรกิจ 
   เลขรหัส 904 หมายถึง          กลุมวิชาการขนสงและการจัดการทาเรือ 
   เลขรหัส 905 หมายถึง          กลุมวิชาเทคโนโลยี 
   เลขรหัส 906 หมายถึง          กลุมวิชาทักษะชาวเรือและความปลอดภัย 
   เลขรหัส 907 หมายถึง          กลุมวิชาการจัดการ 
   เลขรหัส 908 หมายถึง          กลุมวิชาอ่ืน ๆ วิจัย 
   เลขรหัส 909 หมายถึง          กลุมวิชานโยบาย กรณศึีกษา และสัมมนา 
   เลขรหัส 917 หมายถึง          กลุมวิชาโลจิสติกส 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
แผนการเรียนของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 

จัดการโลจิสติกส ในแตละภาคเรียนของปการศึกษาเปนดังนี ้
ปท่ี 1 ภาคตน 

         หนวยกิต 
 204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ    2(2-0-4) 
 208101 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ    2(2-0-4) 
 222xxx ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 
 302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1    3(3-0-6) 
 310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   3(2-2-5)  
 601101 ศิลปะและวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
               18 
 

ปท่ี 1 ภาคปลาย 
         หนวยกิต 
 208211 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 
 209201 หลักการจัดการ      3(3-0-6) 
 222xxx ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
 224103 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
 301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  2(2-0-4) 
 302102 คณิตศาสตรท่ัวไป      2(2-0-4) 
 302116 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2    3(3-0-6) 
               19 
 

 

ปท่ี 2 ภาคตน 
         หนวยกิต 
 214112 การบัญชีการเงิน       3(2-2-5) 
 222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
 312201 สถิติเบ้ืองตน       3(3-0-6) 
 851110 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ     1(0-2-1) 
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 901351 กฎหมายท่ีเกีย่วของกับโลจสิติกส     3(3-0-6) 
 902312 เศรษฐศาสตรการขนสง      3(3-0-6) 
 905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส    3(3-0-6) 
               19 
 

ปท่ี 2 ภาคปลาย 
         หนวยกิต 
 107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม   1(0-2-1) 
 208231 ภาษีอากร      3(3-0-6) 
 213212  การเงินธุรกิจ                            3(2-2-5) 
 222207 การฟง – พูด เพื่องานอาชีพ    3(3-0-6) 
 222371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ      2(2-0-4) 
 907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
 917211  การจัดการการจดัหา                           3(3-0-6) 
                    18 
 

ปท่ี 3 ภาคตน 
         หนวยกิต 
 209201 หลักการตลาด       3(3-0-6) 
 901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง   3(3-0-6) 
 917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณัฑ   3(3-0-6) 
 917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน   3(3-0-6) 
  วิชาเลือก      6(6-0-12) 
              18 

 

ปท่ี 3 ภาคปลาย 
         หนวยกิต 
 903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ     3(3-0-6) 
 903431 การจัดการทรัพยากรมนษุย    3(3-0-6) 
 904341 การขนสงและการกระจายสินคา     3(3-0-6) 
 917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ     3(3-0-6) 
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 904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ    3(3-0-6) 
  วิชาเลือก      3(3-0-6) 
              18 

ปท่ี 4 ภาคตน 
         หนวยกิต 
 917414 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง   3(3-0-6) 
 917415 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา   3(3-0-6) 
 908441 วิธีวิจยัธุรกิจ       2(2-0-4) 
 909432 สัมมนา       1(0-2-1) 
  วิชาเลือก      4(4-0-8) 
  วิชาเลือกเสรี        3(3-0-6) 
               16 
 

ปท่ี 4 ภาคปลาย 
         หนวยกิต 
 909411 สหกิจศึกษา      6(0-30-0) 
                6 

3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 
   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 
  3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
 3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
    (1) นายทวีศักดิ์  เทพพิทักษ เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
         คุณวุฒ ิ MBA  University of Southern Queensland ออสเตรเลีย, 2545 
   DBA  (Supply Chain Management) 
          University of Southern Australia, 2548 
         ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
         ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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         ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   903321  ธุรกิจระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
   904321  การจัดการการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส 3(3-0-6) 
   916572  การบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ 3(3-0-6) 
   916674  การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
        ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   917331  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3-0-6) 
   917421  การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
   917332  โลจิสติกสระหวางประเทศ   3(3-0-6) 
   917422  การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน   3(3-0-6) 
 
   (2) นายณกร  อินทรพยุง  เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
         คุณวุฒ ิ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุรี, 2542 
   M.Sc. (Shipping Management), World Maritime University, Sweden, 2545 
   Ph.D. (Logistics Management), Leeds University, อังกฤษ, 2548 
         ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 
        ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
         ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   905413  เทคโนโลยีสารสนเทศพาณชิยนาว ี  2(2-0-4) 
   905421  พาณิชยอิเล็กทรอนิกสทางพาณิชยนาว ี  2(2-0-4) 
   916571  แบบจําลองโลจิสติกสและการปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
        ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   903351  ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
   917414  การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง  3(3-0-6) 
   917415  การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา  3(3-0-6) 
   909451  กรณีศึกษาทางโลจิสติกส    2(2-0-4) 
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   (3) นายไพโรจน  เราธนชลกุล เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
        คุณวุฒ ิ M.Eng. (Transportation Engineering), AIT, 2547 
    D.Eng. (Transport Planning), Nagoaka University, Japan, 2550 
        ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
         ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
        ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   908201  สถิตยศาสตรและกลศาสตรของแข็ง  2(2-0-4) 
    902311  เศรษฐศาสตรพาณิชยนาว ี   3(3-0-6) 
   916501  ระเบียบวิธีการวิจัย    2(2-0-4) 
   916532  การวางแผนการจัดการการขนสงสินคา  3(3-0-6) 
        ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   902312  เศรษฐศาสตรการขนสง    3(3-0-6) 
   904331  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ   3(3-0-6) 
   904341  การขนสงและการกระจายสินคา   3(3-0-6) 
   904351  ความปลอดภยัในการขนสงและส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 
   917313  การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีตั้งเชิงกลยุทธ  3(3-0-6) 
 
   (4) เรือเอกสราวุธ  ลักษณะโต เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
        คุณวุฒ ิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), โรงเรียนนายเรือ, 2540 
    วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยตะวนัออก, 2548 
         ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
         ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
        ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   912212  การเดินเรือ 2     3(3-0-6) 
   911311  การส่ือสาร 1     3(2-3-4) 
   911312  การส่ือสาร 2     3(2-3-4) 
   904321  การจัดการการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส 3(3-0-6) 
   904422  การจัดการโลจิสติกสและการบริหาร  2(2-0-4) 
     โซอุปทาน 
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         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   917331  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน  3(3-0-6) 
   917421  การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
   909411  สหกิจศึกษา     6(0-30-0) 
   908441  วิธีวิจยัธุรกิจ     2(2-0-4) 
 
   (5) วาท่ีรอยตรีสารัตน  เถ่ือนสุวรรณ เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
        คุณวุฒ ิ วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2546 
    วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยตะวนัออก, 2550 
        ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
         ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
        ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   906311  ทักษะชาวเรือ     2(1-2-3) 
   912211  การเดินเรือ 1     3(2-2-5) 
   912313  การเดินเรือ 3     3(3-0-6) 
   912415  การเดินเรือ 5     3(3-0-6) 
   906422  ระเบียบปฏิบัตฉุิกเฉินและการควบคุม  3(3-0-6) 
     ความเสียหาย 
         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   917211  การจัดการการจัดหา    3(3-0-6) 
   917421  การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
   917421  สัมมนา      1(0-2-1) 
   909411  สหกิจศึกษา     6(0-30-0) 
   909451  กรณีศึกษาทางโลจิสติกส    2(2-0-4) 
 3.2.2  อาจารยประจํา 
   (1) นายกวี  รักสอน  เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
   คุณวุฒิ  น.ม. (กฎหมายพาณชิยนาวี)  มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2549 
        ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
         ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
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   ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   901311   กฎหมายพาณชิยนาว ี    3(3-0-6) 
   901312   กฎหมายทะเล     3(3-0-6) 
   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   901342   การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง  3(3-0-6) 
   901351   กฎหมายท่ีเกีย่วของกับโลจสิติกส   3(3-0-6) 
 
   (2)  นายวิศรุต  รักเรียน  เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
   คุณวุฒิ  วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  มหาวิทยาลัยตะวนัออก, 2550 
        ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
         ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
   ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   909432  สัมมนา      1(0-2-1) 
   909411   สหกิจศึกษา     6(0-30-0) 
   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   917211 การจัดการการจดัหา 
   917312 การลําเลียงวัสดแุละการบรรจุภัณฑ 
   909451 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส 
   909452 การศึกษาอิสระ 1 
   3.2.3  อาจารยพิเศษ 
   (1) นายประมวล  จันทรชีวะ เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
        คุณวุฒ ิ น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2520 
    น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2522 
   Cert. in Maritime Law U. of Southamton U.K., 2536 
   Cert. in the Law of Marine Insurance U. of Southamton, U.K., 2540 
         ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารยพิเศษ 
         ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
         ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว 
   901341  การประกันภัยทางทะเล    3(3-0-6) 
 

422



มคอ.2 
 

21 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   901342  การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง  3(3-0-6) 
    
   (2) นายณฐัเตมิพงศ  วายุสุวรรณวิทย เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx 
        คุณวุฒ ิ MPPM, NIDA, 2543 
    Ph.D. (Marine & Environmental Study) Kagoshima University, Japan,  
    2538 
       ตําแหนงทางวิชาการ ไมมี 
       ผลงานทางวิชาการ ไมมี 
         ภาระงานสอนท่ีมีอยูแลว  ไมมี 
       ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
   903431  การจัดการทรัพยากรมนษุย  3(3-0-6) 
   907411  การจัดการดานการปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา) 
  โดยท่ีผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณกอนเขาสูอาชีพ ดังนั้นในหลักสูตร
จึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึงจะจดัอยูในกลุมวิชาเอกเลือกแตในทางปฏิบัติแลวจะใหนิสิตทุกคนตอง
ลงทะเบียนรายวิชานี้เวนแตกรณีท่ีนิสิตมปีญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษากจ็ะเปนการ
อนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกจิศึกษาได 
  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
   1.  มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในทฤษฎี
และหลักการมากย่ิงข้ึน 
   2.  สามารถบูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางโลจิสติกสไดอยาง
เหมาะสม 
   3.  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน 
   4.  มีระเบียบวนิัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได 
  4.2  ชวงเวลา 
   ภาคปลาย ช้ันปท่ี 4 
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  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
   จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน 
 
5.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
    ไมมี 
 
  ขอมูลโดยสรุปเก่ียวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจาก
โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอ่ืน ๆ) 
 
  5.1  คําอธิบายโดยยอ  

- 
 

   
  5.2  ผลการเรียนรู 

- 
 

  5.3  ชวงเวลา 
- 

  5.4  จํานวนหนวยกิต 
- 
 

  5.5  การเตรียมการ 
- 
 

  5.6  กระบวนการประเมินผล 
- 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
- ดานบุคลิกภาพ 
 

- มีการสอดแทรกเร่ือง มนษุยสัมพันธและการวางตัวใน
องคกรธุรกิจในบางรายวิชา 

- ดานภาวะผูนาํ และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวนิยัในตนเอง 

- กําหนดใหมีรายวิชาซ่ึงนิสิตตองทํางานเปนกลุม และมี
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงาน 
เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปน
สมาชิกกลุมท่ีดี 
- มีกิจกรรมนสิิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนสิิตมีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนาํ 
- มีกติกาท่ีจะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนอยางสมํ่าเสมอการมีสวนรวมใน  ช้ันเรียนและสง
งานท่ีไดรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ 

- ทักษะดาน IT 
 

- นอกจากตองเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเปนวิชาท่ัวไปแลว ในหลักสูตรจะกําหนดใหเรียน
รายวิชาระบบสารสนเทศสําหรับ    โลจิสติกส 
- รายวิชาท่ีมีการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน กําหนดให
นําเสนอโดยใช Power Point เพื่อเพ่ิมทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง - การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนิสิตเรียนรูดวย
ตนเอง โดยใชการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
  2.1  คุณธรรมจริยธรรม  
   2.1.1  ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   (1)  มีวนิัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงท้ังตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
   (2)  แสดงความซ่ือสัตยสุจริตอยางสมํ่าเสมอ 
   (3)  ปฏิบัติหนาท่ีดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
   (4)  เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม 
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   2.1.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   คณะกําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวนิัย โดย
เนนการเขาช้ันเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวทิยาลัย นิสิตตอง
มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนัน้ตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน  เปน
ตน นอกจากนีอ้าจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวชิา
ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดแีกนิสิตรวมท้ังมีการจัดกจิกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
   (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาช้ันเรียน การสงงานท่ีไดรับ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
   (2)  ประเมินจากการมีวนิัยและความพรอมเพรียงของนิสิตในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร 
   (3)  ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
   (4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
 2.2  ความรู   
  2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู 
   (1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส 
   (2) สามารถนําไปประยกุตในกิจกรรมดานโลจิสติกสได 
   (3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลัก
เศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐาน 
ของโลจิสติกส  
  2.2.2  กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
   ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเช่ียวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเร่ืองตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
  2.2.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
   ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ 
   (1) การทดสอบยอย 
   (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
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   (3) ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตจัดทํา 
   (4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 
   (5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
   (6) ประเมินจากรายวิชาสหกจิศึกษา 
 2.3  ทักษะทางปญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   (1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณโดยใชหลักการท่ีไดเรียนมา 
ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง 
   (2) สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆมาอางอิงไดอยาง
เหมาะสม 
   (3) มีความใฝหาความรู 
  2.3.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   (1) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตั้งแตเร่ิมเขาศึกษา 
โดยเร่ิมตนจากปญหาท่ีงายและเพ่ิมระดับความยากข้ึนเร่ือยๆ ท้ังนี้ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับรายวิชา 
   (2) จัดการสอนแบบยดึผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณจําลอง 
   (3) ใหมีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเปนการเรียนวิธีการแกปญหาใน
สถานการณจริง 
  2.3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
 2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพนัธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
   (2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
   (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรท่ีไปปฏิบัติงานได 
เปนอยางด ี
   (4) มีมนษุยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลท่ัวไป 
   (5) มีภาวะผูนาํ 
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  2.4.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม 
ตลอดจนมีการสอดแทรกเร่ืองความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพนัธ การเขาใจใน
วัฒนธรรมองคกรเขาไปในรายวิชาตาง ๆ 
  2.4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 
 2.5  ทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณตลอดจนการ
ส่ือสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   (2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน 
   (3) มีความรูพืน้ฐานทางคณติศาสตรและสถิติในอันท่ีจะวิเคราะหสถานการณ 
ตลอดจนนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ 
   (4) ใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารได 
  2.5.2  กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดเรียนรูดวยการปฏิบัติในหลากหลาย
สถานการณ 
  2.5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การส่ือสาร  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร
และสถิติ 
   (2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆท่ีมีการ
นําเสนอตอช้ันเรียน 
 
3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  
   (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนสิิต 

1.  กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน 
 ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับข้ัน และแบบไมมีคาระดับข้ัน ดงันี้ 
 1.1  การใหคะแนนแบบมีคาระดับข้ัน แบงเปน 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D    และ 
F  ซ่ึงคิดเปนคาระดับข้ัน 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ 
 1.2  การใหคะแนนแบบไมมีคาระดับข้ัน ในบางรายวิชา เชน สหกิจศึกษาจะใหคะแนน
เปน S ซ่ึงหมายถึงผลการศึกษาผานตามเกณฑ และ U ซ่ึงหมายถึงผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม 
 2.2  การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานท่ีประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่
ภาควิชาแตงต้ังกอนประกาศผลสอบ 
 2.3  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซ่ึงทางสถาน
ประกอบการเปนผูรายงานวานิสิตปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือไม 
 2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
              เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยตะวนัออก โดยมี
หลักเกณฑการใหปริญญา ดังนี้ 
 3.1 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิต  
ครบตามหลักสูตร และไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมไมนอยกวา 2.00 
 3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิม 
อันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.25   ข้ึน
ไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 
อันดับหนึ่งตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับข้ันเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.60  ข้ึน
ไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด 
 รายละเอียดของขอบังคับวาดวยการศึกษาดจูากภาคผนวก  
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวทิยาลัยและคณะ และใหเขาใจ 

วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่
เล้ียงเพื่อใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม 
 1.2  ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเร่ืองของการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีคณะตองดําเนนิการ และสวนท่ีอาจารยทุกคนตองปฏิบัติ 
 1.3  มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจน
รายวิชาท่ีจะสอน พรอมท้ังมอบเอกสารท่ีเกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ 
 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
 การดําเนนิการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้ 
 2.1  การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  (1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม โดยทุกคนตองผานการอบรม
สองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนท่ัวไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซ่ึงอาจารย
ใหมทุกคนตองผานการอบรมภายใน 1 ป ท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 
  (2) อาจารยอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนอาจารยท้ังหมดตองผานการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบตาง ๆ การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูท่ีอิง
พัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจดัการเรียนการสอน การใชและผลิตส่ือการสอน 
โดยอยางนอยตองอบรมปละ 10 ช่ัวโมง 
 2.2  การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ  
             (1) สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาท้ังในวิชาชีพและวิชาการอื่น 
ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพวิเตอร การใชสถิติในการวิจยั เปนตน 
  (2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
  (3) สงเสริมใหอาจารยทําวจิัยท้ังการวิจยัในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพือ่พัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูท่ีมีผลงานทางวชิาการอยางประจักษ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คนเปนผูรับผิดชอบ 
โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดแูลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกบัผูบริหารของ
คณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
  ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใชอาคารท่ีมีอยูของคณะโลจิสติกสและคาใชจาย
เกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สวนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เชนกัน สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนนุจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเปนรายรับจากคาหนวยกิตนิสิต 
 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 
  คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจดัการ และฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มี
หนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนอยาง
พอเพียง 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเกีย่วของ เพื่อ
บริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซ้ือ
หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออ่ืน 
ๆ ท่ีจําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหวัขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 
  ในสวนของคณะจะมหีองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง  
และคณะจะตองจัดส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เคร่ืองถายทอดภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายสไลด เปนตน 
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 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขา
หอสมุดกลาง และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ี  ดานโสต-
ทัศนอุปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชส่ือของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพยีง
และความตองการใชส่ือของอาจารยดวย 
3.  การบริหารคณาจารย 
 3.1  การรับอาจารยใหม 

  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาโลจิสติกสหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ 
 3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาโลจิสติกสกําหนด 
 3.3  การแตงตัง้คณาจารยพิเศษ 
          สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก
การปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึง่หนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญ
อาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ช่ัวโมงและอาจารยพิเศษน้ัน ไมวาจะสอน ท้ัง
รายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง และมีวุฒกิารศกึษาอยางตํ่าปริญญาโท 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิข้ันตํ่าปริญญาตรี และมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิาน 
  บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชส่ือการสอนไดอยางสะดวก ซ่ึงจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางทุกคนอยาง
นอยคนละ 6 ช่ัวโมงตอป 
  กรณีท่ีบุคลากรที่บรรจุในตําแหนงนักวิจยั นอกจากจะทําหนาท่ีสนับสนุนการวิจัยแลว 
ยังตองทําวจิัยรวมกับคณาจารยดวย 
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5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
 5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนิสิต 

  คณะมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน โดยนสิิตที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวชิาการใหแกนสิิต และทุกคนตองกําหนดช่ัวโมงวาง (Office Hours) 
เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได 
 5.2  การอุทธรณของนิสิต 
  กรณีท่ีนิสิตมคีวามสงสัยเกีย่วกับผลการประเมินในรายวชิาใดสามารถท่ีจะยืน่คํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ท้ังนี้
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต              
 สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิชาโลจิสติกสนั้น จากการสํารวจของสํานักงานคณะ-
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสนั้นสูง
มาก กลาวคือในชวง 10 ปขางหนาจะมีความตองการกําลังคนโลจิสติกสปละประมาณ 30,000 คน 
 อยางไรก็ตาม คณะกจ็ะตองสํารวจความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตเม่ือครบหลักสูตร เพื่อใช
เปนขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ใหมาก
ท่ีสุด 
 สําหรับบัณฑติของมหาวิทยาลัยตะวนัออก ผูใชบัณฑิตจะตองมีความพงึพอใจบัณฑิตโดย
เฉล่ียระดับ 3.5 จากระดับ 5 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  
 1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
 4. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศกึษา
ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

433



มคอ.2 
 

32 

 5. จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดป
การศึกษา 
 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.3 
และมคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว   
 8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
 9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
 10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.5 
 12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 13. นิสิตอยางนอยรอยละ 95 ผานการฝกงานสหกิจศึกษา 
 14. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวารอยละ 50 
 15. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในหน่ึงป ไมนอยกวารอยละ 85 
 

หมวดท่ี 8  กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
  กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ
หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต 
การอภิปรายโตตอบจากนิสิต การตอบคําถามของนิสิตในช้ันเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาว
ขางตนแลว กค็วรจะสามารถประเมินเบ้ืองตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปล่ียนวิธีสอน 
  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถช้ีไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนนิการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการ
สอนในโอกาสตอไป 
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 1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธ      
การสอน และการใชส่ือในทุกรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา 

              ดําเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึง
อาจารยนิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเปนรายบุคคลได นอกจากนี้อาจจัดประชุมกอน
นิสิตจะสําเร็จการศึกษา 

  สําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตาม
โอกาสที่เหมาะสม 
 2.2  ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ 
  ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการท่ีนิสิตไปฝกงานหรือใชวิธีการสง
แบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิต 
 2.3  ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
  ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
 
3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ในแตละปปรากฏ
ในเอกสารแนบ  (เอกสารแนบหมายเลข 5) 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังใน
ภาพรวม และในแตละรายวชิา กรณีท่ีพบปญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ไดทันทซ่ึีงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาท่ีพบปญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑติ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 คําอธิบายรายวิชา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ 
หมายเลข  3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวชิา 
หมายเลข  4 ขอบังคับมหาวิทยาลัยตะวันออกวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หมายเลข  5 ตัวบงชี้ผลการดําเนินการในแตละป 
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หมายเลข 1 
คําอธิบายรายวิชา 

 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 วิชาภาษาอังกฤษ  
1.  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน    
 222101  ภาษาอังกฤษ 1      3(3-0-6) 

 English I 
 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานเพื่อใช
ส่ือสารในชีวิตประจําวนัอยางมีประสิทธิภาพ  

 222102  ภาษาอังกฤษ 2      3(3-0-6) 
                 English II 
 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน  โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานท่ีสูงข้ึน
กวารายวิชา 3212101  English I เพื่อใชส่ือสารในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

 222103  ภาษาอังกฤษ 3       3(3-0-6) 
            English III 
 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน  เนนเร่ืององคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีมีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใช
คําศัพทและโครงสรางพื้นฐานท่ีสูงข้ึนกวา รายวิชา 3212102  English II     

 222104  ภาษาอังกฤษ 4       3(3-0-6) 
 English IV 
 ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน  เนนเร่ืององคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาท่ีมีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใช
คําศัพทและโครงสรางพื้นฐานท่ีสูงข้ึนกวารายวิชา 3212103  English III    

2   ภาษาอังกฤษวิชาชีพ  
 222201  ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  3(3-0-6)      
   English for Humanities and Social Sciences 
    ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน  โดยเนนศัพทและโครงสรางเฉพาะทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจากส่ือส่ิงพิมพและส่ือสารสนเทศตางๆ รวมท้ังการคนควาและ
นําเสนอเนื้อหาท่ีเกี่ยวของ เพื่อการประยกุตใชในสาขาวชิาชีพและการศึกษาตอในอนาคต 

 222207  การฟง – พูดเพื่องานอาชีพ      3(3-0-6)      
   Listening and Speaking for Careers 
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   การฝกฟง – พูด บทสนทนาท่ีใชในงานอาชีพโดยใชคําศัพทและสํานวนท่ี
เกี่ยวของกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

3.   วิชาภาษาไทย    
 228101  ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 

      Thai Language Skills for Communication 
       ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใชภาษาเพื่อการส่ือสารอยางมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมแกบริบทและสถานการณท้ังในชีวิตประจําวันและในเชิงวิชาการ 

 
วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 310101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   3(2-2-5) 
                    Information and Communication Technology  
                    ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  ฮารดแวร  ระบบปฏิบัติการ  และโปรแกรมประยุกต  การส่ือสารขอมูลและระบบเครือขาย  
บริการและโปรแกรมประยกุตท่ีสําคัญในเครือขายอินเทอรเน็ต  หลักและวิธีการคํานวณโดยใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร  การวิเคราะหปญหาและการพัฒนาวิธีการในการแกปญหา  การนําไปใช  กฎหมายและ
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 

วิชาดานมนุษยศาสตร   
 204109  มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ    2(2-0-4) 
                     Integrated Humanities 
                     การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวิพากย  เกี่ยวกับการแสวงหาคุณคาและความหมายของ
ชีวิตมนษุยในมิติตางๆ ไดแก ความจริงทางวิทยาศาสตร  ทางสังคมและทางศาสนา ส่ิงกําหนดความ
เปนไปของชีวติของมนุษย  ความสําคัญของความรูท่ีมีตอชีวิต  และการแสวงหาความรูในรูปแบบตาง 
ๆ  จริยธรรมในชีวิตประจําวนัท่ีมีตอตนเอง  ผูอ่ืนและสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนถึงการฝกใช
เหตุผลในชีวิตประจําวนั 

 601101  ศิลปะและวัฒนธรรม     2(2-0-4) 
                    Art and Culture  
                        ความหมายประเภทของงานศิลปะ บทบาทหนาท่ีของศิลปะ  ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับศิลปะและวัฒนธรรม  เพือ่ใหเกดิสุนทรียภาพ ความซาบซ้ึง        และเหน็คุณคาของ
ศิลปะทางดานทัศนศิลป ดนตรี ศิลปการแสดง และวรรณศิลป 
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วิชาดานสังคมศาสตร   
 224103  สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 
                      Integrated Social Sciences 
                      การพัฒนาทักษะ การคิดเชิงระบบ ฝกฝนคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม  
รวมถึงการประสานความรูเขากับชีวิตจริงในมิติตาง ๆ ของความสัมพันธทางสังคม  ไดแก การเมือง 
กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมและปญหาสังคม เศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจ ภาวะผูนํา   
การบริหารจัดการ  ตลอดจนถึงเอกลักษณ ความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัตน 
 

วิชาดานคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร   
 301101  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  2(2-0-4) 
                     Natural Resources and Environment Management 
                    สถานการณและรูปแบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของ
ประเทศไทยการ ใชพลังงาน  ส่ิงแวดลอมทางทะเล  และภยัธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และแนวความคิดเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต  ปรับแตงพันธุกรรม  จริยธรรมและกฎหมายขอบังคับเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 302102  คณิตศาสตรท่ัวไป     2(2-0-4) 
                     General Mathematics   
                    คณิตศาสตรการเงิน  หลักการแกปญหาและวิธีการใชเหตผุล และคณิตศาสตร
นันทนาการ เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรท่ีเจาของกิจการทางการคานําไปใชใน  
กิจกรรมทางธุรกิจ  และเพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักของเหตุผล วิธีการใชเหตผุล  และการ
วิเคราะหความสมเหตุผล ซ่ึงจะสามารถนําไปใชเปนหลักในการตัดสินใจเร่ืองตางๆ ในการดํารงชีวิต  
รวมท้ังใหมีการฝกฝนในดานปฏิภาณ  ไหวพริบ  และฝกความรอบคอบในการคิด  และมองแงมุมที่
หลากหลาย 
 

วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ   
 107101  การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม   1(1-0-2) 
                     Holistic Health Promotion 
                     แนวคิดสุขภาพองครวม  หลักการสรางเสริมสุขภาพท่ีครอบคลุมดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ  การปองกันและลดพฤติกรรมเส่ียง  การดแูลตนเองเพื่อสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 
 700101  สังคมส่ิงแวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย  1(1-0-2) 
                    Effects of Environment and Social Network on Health and Safety  
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                      อิทธิพลของส่ิงแวดลอม  การมีสวนรวมของเครือขายสังคมท่ีมีตอภาวะสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิต 

 851110  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
                    Exercise for Health 
                     ศาสตรเบ้ืองตนของการฝกออกกําลังกาย  เพือ่เสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพ  
ปจจัยท่ีจะกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพและสมรรถภาพ  การดูแลน้ําหนกัตัวใหไดมาตรฐาน  การเลือก
กิจกรรมการออกกําลังกาย  กีฬาไทย  หรือกีฬาสากล  เพือ่ใชเปนเคร่ืองมือในการเสริมสรางสุขภาพ 
 
 หมวดวิชาเฉพาะ 

 วิชาเฉพาะดาน 

      208101  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ    2(2-04) 
                     General Knowledge on Business 
      ศึกษาถึงการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ในการดําเนินธุรกิจ หนาท่ีของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชี 
การเงิน การตลาด การผลิต การนําเขา การสงออก การคํานวณทางธุรกจิ ทรัพยสินทางปญญา 
กฎหมายและพระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของกบัธุรกิจ 

208121  หลักการจัดการ      3(3-0-6) 
                    Principles of  Management 

                   แนวคิดตางๆ ในหลักการบริหารธุรกิจ หนาท่ีในการบริหาร การวางแผน  
การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนษุย การนํา การบังคับบัญชา การจูงใจ การติดตอส่ือสาร การ
สรางทีมงาน การทํางานเปนทีม  การควบคุม และพฤตกิรรมของบุคคล กลุม และองคการ ปญหา
ตางๆ ทางสังคม และเศรษฐกจิท่ีมีผลกระทบตอการบริหารธุรกิจ 

   208211  กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6) 
                  Business Law 
                    ศึกษาหลักกฎหมายแพงเกีย่วกับบุคคล นติิกรรม สัญญาขายฝาก หนี้ ทรัพยสิน 
หลักกฎหมายพาณิชยเกีย่วกบัเอกเทศสัญญาท่ีสําคัญ เชน ซ้ือขาย แลกเปล่ียน ขายฝาก เชาทรัพย เชา
ซ้ือ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม ให คํ้าประกัน  ฝากทรัพย ตวัแทน นายหนา จํานํา จํานอง บัญชี
เดินสะพัด ตั๋วเงิน กฎหมายเกีย่วกับการประกอบธุรกิจท่ีสําคัญต้ังแตกอต้ัง การจดทะเบียน การขอ
อนุญาตจัดต้ัง วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี การดําเนนิงาน การเลิกกจิการ 

  208231  ภาษอีากร      3(3-0-6) 
                  Taxation 
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                    ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรไทย ภาษีสรรพากร ภาษีทองถ่ิน ภาษี
อ่ืนท่ีควรรู บทลงโทษ และแนวคิดในการวางแผนภาษีอากรเพ่ือเสียภาษีใหถูกตอง 

   209201  หลักการตลาด                                                                   3 (3-0-6) 
                     Principles of Marketing 
                   ความหมายและความสําคัญของการตลาดตอธุรกิจ พื้นฐานตางๆ ทางการตลาด
เกี่ยวกับแนวคิด สถาบัน หนาท่ี ส่ิงแวดลอม ท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือ การแบงสวนตลาด ตลอดจนสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ 
การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด       
     213212  การเงินธุรกิจ      3(2-2-5) 
                  Business Finance 
                  สภาพแวดลอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบ้ืองตน รวมถึงหนาท่ีทางการเงิน การ
เปรียบเทียบ โดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะตาง ๆ  การบริหารเงินทุนหมุนเวยีนและการ
วิเคราะหฐานะการเงิน ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการดําเนนิการ 

     214112  การบัญชีการเงิน     3(2-2-5) 
                  Financial Accounting 
                  ศึกษาถึงลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทํา
เอกสารประกอบการลงบัญชีข้ันตน สมุดรายวันท่ัวไป สมุดรายวันเฉพาะ จดัทํางบทดลองการ
ปรับปรุงและการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทํางบการเงิน สําหรับกิจการพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสําหรับสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุน การอานรายงาน
ทางการเงิน 
 222371  ภาษาอังกฤษธุรกิจ     2(2-0-4) 
                    Business English 

                   การอานขอความภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจ  ความหมายของศัพท 
และสํานวนท่ีใชในวงการธุรกิจ  การเขียนจดหมายธุรกิจ และการเขียนรายงานทางธุรกิจอยางส้ัน 

 302115  แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1    3(3-0-6) 
                    Calculus for Economics I 
                      ฟงกชันและกราฟของฟงกชัน  ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน  การหา
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชันอดิสัย  การประยุกตของอนุพนัธ  เชน สมการของเสน
สัมผัสและเสนต้ังฉาก  อัตราสัมพัทธ  การหาคาสูงสุด-ต่ําสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดย
พิจารณาจากอนุพันธ โจทยปญหาคาสูงสุด-ต่ําสุด ฟงกชันรายได ฟงกชันรายจาย และฟงกชันกําไร 
อินทิกรัลไมจาํกัดเขตและ การประยุกต การอินทิเกรตฟงกชันพื้นฐาน เทคนิคการอินทิเกรต เชนการ
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อินทิเกรตทีละสวน การอินทิเกรตโดยการทําเปนเศษสวนยอย การอินทิเกรตฟงกชันรากท่ีสอง 
อินทิกรัลจํากดัเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส 

 302116  แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2    3(3-0-6) 
                     Calculus for Economics II 
                     บุรพวิชา  :  302113 

                     แบบท่ีกําหนดคาไมได   และกฎของโลปตาล  อินทิกรัลไมตรงแบบ   การ
ประยุกตของอินทิกรัลจํากัดเขต เชน การหาพื้นท่ี ปริมาตร คาเฉล่ียของฟงกชัน  ความนาจะเปน การ
ประมาณคาอินทิกรัล  ลําดับและอนุกรมฟงกชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพนัธ 
 312201  สถิติเบ้ืองตน      3(3-0-6) 
                    Elementary Statistics 
                    ความรูเบ้ืองตนทางสถิต ิความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่องและตอเนื่อง การแจกแจงของตัว
สถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 
 

วิชาเอกบังคับ 

 901342  การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง   3(3-0-6) 
                      Insurance on Transport Industry 
                     ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตางๆท่ีเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ขนสง เชน ผูรับจัดการขนสง ผูประกอบการขนสงสินคา ทาเรือและเทอรมินัล ผูใหบริการ     โลจิ
สติกส ผูนําเขาสงออก เปนตน เพื่อทราบลักษณะความเส่ียงภยัในการประกอบธุรกิจและขอบเขต
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยท่ีเกีย่วของ 
 901351  กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส   3(3-0-6) 
                    Legal Aspects for Logistics 
                    กฎหมายและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการจดัการโลจิสติกส เชน การจัดซ้ือจัด
จางสําหรับสินคาและบริการ การซ้ือขายสินคาระหวางประเทศ การชําระราคาในทางการคาระหวาง
ประเทศ การขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ การนําเขาสินคาและ
การสงออกสินคา การจัดเกบ็ของในคลังสินคาและเทอรมินัล เปนตน 

 902312  เศรษฐศาสตรการขนสง     3(3-0-6) 
                    Transport Economics   
                     ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรของการขนสง ท้ัง การขนสงทางอากาศ การขนสงทาง
บก และการขนสงทางนํ้า การจัดการอุปสงคและอุปทาน แนวคิดของการกําหนดราคาและการลงทุน 
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การวิเคราะหทางดานการเงินและการตลาด การประยกุตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการจัดการการ
ขนสง กรณีศึกษา 
 903351  ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
                    Game Theory and Business Strategy 
                      กฎเกณฑ สวนประกอบและรูปแบบการแขงขันทางธุรกิจ เกมสทางธุรกิจท่ีมีผู
เลนพรอมกัน เกมสทางธุรกิจแบบมีลําดับข้ันของการตัดสินใจ  ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบเชิงกล
ยุทธในการเขาสูตลาดในลําดบัท่ีแตกตางกนั ธุรกิจท่ีมีความไดเปรียบเชิงกลยุทธ การวางกลยุทธทาง
ธุรกิจแบบผสม วิธีการปกปองและการยดึอํานาจทางการตลาด การเลนเกมสทางธุรกิจท่ีมีเงื่อนไขของ
เวลาและจํานวนคร้ัง 
 903431  การจัดการทรัพยากรมนุษย    3(3-0-6) 
                    Human Resource Management 
                    การบริหารทรัพยากรมนษุยตั้งแต  ประวัต ิ วิวัฒนาการ  แนวคิด  ปจจัย
แวดลอมท้ังท่ีอยูภายในและภายนอกองคกร กลยุทธและเทคนิควิธี การบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแต
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพฒันาและการฝกอบรม การบริหารคาตอบแทน การ
วิเคราะหและประเมินคางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบริหารแรงงานสัมพันธ ตลอดจน
แนวโนมและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต 

 904331  การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ    3(3-0-6) 
                    Multimodal Transport 
                    ลักษณะท่ัวไปของการขนสงในแตละรูปแบบไดแก การขนสงทางนํ้า การ
ขนสงทางบกและการขนสงทางอากาศ รวมท้ังวิเคราะหขอดี ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ 
โครงขายการขนสงและการเช่ือมโยงระบบการขนสง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ขนสง การขนสงตอเนื่อง โครงสรางพื้นฐานและสวนประกอบท่ีชวยในการดําเนินการการขนสง
หลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ  กรณีศึกษา  
 904341  การขนสงและการกระจายสินคา    3(3-0-6) 
                    Freight Transport and Distribution 
                    การบริหารและการจัดการการขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการ
ตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ศึกษาและวเิคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและ
การกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการสงและการ
กระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ  
 905422  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส   3(3-0-6) 
                    Information Technology for Logistics 
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                    วิธีการใชระบบสารสนเทศเพ่ือเปนเคร่ืองมือสําหรับการวางแผนทางดานโลจิ
สติกส ระบบท่ี ใชสนับสนนุการตัดสินใจท่ีใชในระดับผูบริหาร การคํานวณและการสับเปล่ียนขอมูล
ทางดานอิเล็กทรอนิกส การปองกันและความปลอดภยัในระบบคอมพิวเตอร ผลกระทบของ
คอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศท่ีมีตอองคกรท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส 
 907411  การจัดการดานการปฏิบัติการ    3(3-0-6) 
                    Operations Management    
                     การศึกษาและวิเคราะหเกีย่วกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต 

กลยุทธดานการบริหารการจัดการผลิตและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ  การเลือกทําเลที่ตั้ง  การวางผัง
โรงงาน  การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ  การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย  
การบริหารการจัดการระบบจัดซ้ือ การควบคุมสินคาคงคลัง  การบริหารและการควบคุมดานคุณภาพ  

ตลอดจนหลักการดําเนนิงานในการแกไขปญหาการผลิต 

 908441  วิธีวจิัยธุรกิจ      2(2-0-4) 
                     Business Research Methodology    
 ความหมายและความสําคัญของการวิจยัทางธุรกิจ ข้ันตอนในการดําเนินงานวิจยัการเขียน  
เคาโครงการวิจัย การกาํหนดปญหาและวตัถุประสงคในการวจิัย การคนควาเอกสารและงานวจิัยท่ี
เกี่ยวของ  การต้ังสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและวิเคราะห
ผลงานวิจัย การเสนอรายงานผลงานวิจัย 

 909432  สัมมนา      1(0-2-1) 
                    Seminar 
                     วิเคราะห  วิจารณ และนําเสนองานวจิัยทางโลจิสติกส โดยคนควาจากวารสาร
และเอกสารทางโลจิสติกสหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 
 917211  การจัดการการจดัหา     3(3-0-6) 
                    Procurement Management 
                    ระบบการจัดซ้ือทางดานอุตสาหกรรมและการคา บทบาทของการจัดซ้ือในการ
บริหารโซอุปทาน การพัฒนากลยุทธในการจัดซ้ืออยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการ
จัดการของซัพพลายเออร การสรางพันธมิตรและความรวมมือทางการจัดซ้ือ กรณีศึกษา 
 917312  การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณัฑ   3(3-0-6) 
                    Material Handling and Packaging 
                    ฟงกชันของการลําเลียงวัสดุและการบรรจุหบีหอ ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพใน
การจัดการโลจิสติกส การออกแบบและการประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ การ
เลือกใชอุปกรณในการลําเลียง  และขนยายอยางมีประสิทธิภาพ เทคนคิเชิงคุณภาพในการลดตนทุน
ของบรรจุภัณฑ 
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 917331  การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน   3(3-0-6) 
                    Logistics and Supply Chain Management 
                    หลักการและการดําเนินการของโลจิสติกสในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโซ
อุปทานและแนวคิดการบริหารโซอุปทาน การประเมินความสามารถของโซอุปทาน การบริหารโซ
อุปทานท่ัวโลก 

 917414  การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง   3(3-0-6) 
                    Demand and Inventory Planning 
                    โครงสรางของสินคาคงคลัง ลักษณะของปญหาสินคาคงคลัง เทคนิคการ
พยากรณความตองการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินคาคงคลัง การควบคุมระดับสินคาคงคลัง 
การตรวจนับสินคาคงคลังในรูปแบบตางๆ การคํานวณจุดส่ังซ้ือและปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม 

 917415  การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา  3(3-0-6) 
                    Warehouse Design and Operations 
                    ออกแบบคลังสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินคา 
อุปกรณการจดัเก็บและการยกขนสินคา การออกแบบพืน้ท่ีใชงานภายในตัวอาคารคลังสินคา ข้ันตอน
การปฏิบัติการคลังสินคา การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา เทคนิคการวิเคราะหการไหลเวยีน
ของสินคา การออกแบบระบบและการเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา  
 917421  การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ    3(3-0-6) 
                    Strategic Supply Chain Management 
                    วิธี  แนวคิดและบทบาทของกลยุทธดานการจัดการโซอุปทาน การไหลเวียน
ของพัสดุและสต็อก คลังสินคาและการกระจายสินคา กลยุทธการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการโซอุปทาน   การจัดองคกรและวางแผนสําหรับโซอุปทาน โลจิสติกสและโซอุปทานระดับ
สากล แนวโนมเกี่ยวกับโลจสิติกสและการจัดการโซอุปทาน 
 
 วิชาเอกเลือก 

 903322  การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา  3(3-0-6) 
                      International Trade and Policy 
                      ทฤษฎีทางการคาและนโยบายทางการคาระหวางประเทศ การลงทุนและการ
โยกยายเทคโนโลยีระหวางประเทศ บทบาทขององคกรการคาระหวางประเทศ ขอตกลงและกฎหมาย
การคาระหวางประเทศ ความสําคัญของการคาระหวางประเทศตอการพฒันาเศรษฐกิจ ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเปดเสรีทางการคา 
 903351  การตลาดการบริการ      3(3-0-6) 
                    Service Marketing      
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                     แนวคิดและลักษณะการบริการซ่ึงมีความแตกตางจากลักษณะของสินคาท่ัวไป 
รวมท้ังความแตกตางระหวางการดําเนนิกจิกรรมทางการตลาดของสินคาและบริการ การสรางแผนผัง
เพื่อแสดงกระบวนการใหบริการระหวางผูใหบริการและลูกคา เขาใจเกี่ยวกับคุณคา ความภกัดีของ
ลูกคา การรักษาลูกคา การกูบริการเม่ือเกิดความผิดพลาดในการใหบริการ การจัดวางตําแหนงและการ
แบงสวนตลาด กลยุทธการต้ังราคาสําหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการบัลลานสความตองการของลูกคา
และความสามารถในการใหบริการและเขาใจการกําหนดกลยุทธและการประยุกตใชกลยุทธในการ
จัดการการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ  
 904351  ความปลอดภัยในการขนสงและส่ิงแวดลอม  3(3-0-6) 
                    Transport Safety and Environment 
                    บทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานการขนสง การกําหนดมาตรการปองกันและแกไข การวเิคราะหปญหาและการ
ประเมิน การควบคุมผลิต  การจัดเก็บ การลําเลียงและการขนสงสินคาอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหม
ในการจดัการดานส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา 
 909411  สหกิจศึกษา      6(0-30-0) 
                    Cooperative Education 
                      บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ี
ใหความรวมมือ ในการจดักระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกนั  โดยเร่ิมต้ังแตการวางแผน
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม  การนิเทศงาน  และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  เพือ่ใหเกดิทักษะการปฏิบัติงานทางดานการจดัการอุตสาหกรรมพาณิชยนาว ี

 909451  กรณีศึกษาทางโลจิสติกส    2(2-0-4) 
                    Logistics Case Studies 
                     กรณีศึกษาตางๆท่ีเกี่ยวของกบัโลจิสติกสท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
นิสิตจะไดเรียนรูจากประสบการณ วเิคราะห และอภิปรายกรณีศึกษาทางโลจิสติกสตางๆท้ังท่ีประสบ
ความสําเร็จและลมเหลว 
 909452  การศึกษาอิสระ 1     3(0-9-0) 
                     Independent Study I 
                     นิสิตเลือกศึกษาประเด็นปญหาหรือหวัขอท่ีนาสนใจ โดยมีขอบขายท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 
 909452  การศึกษาอิสระ 2     3(0-9-0) 
                     Independent Study II 
                    นิสิตเลือกศึกษาประเด็นปญหาหรือหวัขอท่ีนาสนใจ โดยมีขอบขายท่ีเกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา นอกเหนือจากการศึกษาอิสระ 1 
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 917313  การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีตั้งเชิงกลยุทธ   3(3-0-6) 
                    Strategic Location Decisions 
                    ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเลือกตําแหนงท่ีตั้งทางธุรกิจ รูปแบบของการเลือก
ตําแหนงท่ีตั้งเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการไหลของอุปสงคและอุปทานสําหรับสินคาหรือการบริการ
ผานในโครงขายการตัดสินใจ แบบจําลองการตัดสินใจและวิธีการหาตาํแหนงท่ีตั้งท่ีดีท่ีสุด เชน การ
หาตําแหนงท่ีตั้งของรานคาปลีก ซุปเปอรสโตร คลังสินคา หรือ ศูนยกระจายสินคา เปนตน การ
วิเคราะหกรณศึีกษา 
 917332  โลจิสติกสระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
                     International Logistics 
                     ความสําคัญของโลจิสติกสท่ีมีตอธุรกิจระหวางประเทศและ ฟงกชันท่ี
เกี่ยวของกลยทุธในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ระบบการคา 
อิเลคทรอนิกสและกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีท่ีเกีย่วของในการ
จัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของ 
 917422  การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน   3(3-0-6) 
                    Performance Measurement in Supply Chain 
                     แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซอุปทาน ลักษณะของระบบการวดั
ท่ีดี การประยกุตใชเคร่ืองมือพื้นฐานในการปรับปรุงสรรถนะของโซอุปทานโดยรวมเชน เคร่ืองมือการ
วิเคราะหกระบวนการ การวเิคราะหเชิงสถิติ บัลลานสกอรการด การเปล่ียนประยกุตเพื่อความเปนเลิศ 
(Benchmarking) ตนทุนกจิกรรมทางบัญชี (ABC) เปนตน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการปรับปรุง
สมรรถนะและการนําเอาตัวช้ีวัดมาประยุกตเพื่อสรางและจัดการโซอุปทานระดับโลก   
 917433  การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส  3(3-0-6) 
                    Quantitative Methods for Logistics Management 
                     การนําเคร่ืองมือทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการจดัการและแกปญหาโล
จิสติกส ประกอบดวย กําหนดเชิงเสน ตวัแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบการขนสง ปญหาการมอบหมาย
งาน ปญหาการหาคาตํ่าสุดสูงสุด  เทคนิคการพยากรณ 
 917491  หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1    2(2-0-4) 
                     Selected Topics in Logistics I 
                     ศึกษาหวัขอพิเศษท่ีจะเปนประโยชนตอการจัดการโลจิสติกส ตามท่ีคณะ
กําหนด 
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 917492  หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2    2(2-0-4) 
                     Selected Topics in Logistics II 
                     ศึกษาหวัขอพิเศษท่ีจะเปนประโยชนตอการจัดการโลจิสติกส นอกเหนอืจาก
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1 และเปนไปตามท่ีคณะกาํหนด 
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หมายเลข 2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ 
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2. Theppitak, T. 2004, Developing Strategic Options : A Case of Thai Oil Co., Ltd.,  
National Conference at Huachiew Chalermprakiet University, Sept. 2004, Thailand.  
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the University of Southern Queensland, Australia. 
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National Conference at Huachiew Chalermprakiet University, Sept. 2004, Thailand. 

5. Theppitak, T. 2002, A Case Study of Australian Steel Company Limited :System  
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Technology and Humanities, vol. 1, No. 2, 2003.  

6. Theppitak, T. 2003, Performance Measurement System in Supply Chain Activities, The  
3rd Industrial-Academic Annual. Conference on Supply Chain and Logistics Management, 
Bangkok, Thailand. 

7. ทวีศักดิ์ เทพพทัิกษ "การวัดสมรรถนะ" Intertransport Logistics Journal ปท่ี 3 ฉบับท่ี 58,  
16-31 มีนาคม 2546 
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9. ทวีศักดิ์ เทพพทัิกษ อารีย พจิติกลาเอ่ียม  จิตสุภัคสินี สุขสืบนุช ธิติ ติ่งหมาย ธวัช มี 
ลองลอย 2003  การวิจยัศึกษาแนวโนมและทิศทางเกี่ยวสภาวะตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
คนประจําเรือ  วิทยาลัยการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา 

10. ทวีศักดิ์ เทพพทัิกษและคณะ การศึกษาโครงการสํารวจวจิยัความพึงพอใจของผูใชบริการ  
การทาเรือแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2547 

11. บทความเร่ืองการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ของวารสารสมาคมไทยโลจสิติกส 
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Contributed and proceeding in The 11th International Symposium on Logistics (11thISL) 
conference, Beijing, China. 

16. Theppitak, T., “Enhancing a competitive advantage through implementing logistics &  
supply chain strategies in SMEs: A case of Thailand’s One Tambon One Product (OTOP)”, The 
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2006. 

17. Theppitak, T., 2006, Applying Concept of GAP Analysis to Customer Satisfaction for  
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no. 6,  Jun., - August., 2006. 

18. Theppitak, T., 2006., “Enhancing Service Quality and Customer Satisfaction through  
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2007. 
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Transportation Institute, Chulalongkorn University, Vol. 2, No. 1, Jun. - Dec., 2007.  

23. บทความวจิัยเร่ืองPerformance Measurement System Design and Implementation ของ 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปท่ี 25 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2548 
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คาดหวังและการรับรูของลูกคาของผูประกอบการทาเรือแหลมฉบัง ของวารสารการขนสงและ  
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26. บทความเร่ือง Improving Supply Chain Performance by Adopting ของวารสารการขนสง 
และโลจิสติกส สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2551 

27. บทความเร่ือง Exploring Performance Measurement System Design and  
Implementation in Thai Automotive Industry ของวารสารInternational  
Journal of Logistics and Transport Vol. 1, No. 1, October, 2007 

28. บทความเร่ือง Growth Prospects for Laem Chabang Port in the Next Decade ของหนงัสือ 
คูมือ Thai Logistics Industry สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต, 2007-2008 

29. บทความเร่ือง A Study on Readiness and Adjustment of Thai Logistics Services Sector  
Towards Trade in Services Liberalization: A Case of Thai Air Transport Companies  ของวารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2551 
เอกสารประกอบการสอน 
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2. เอกสารประกอบการสอนวชิาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Services Marketing)  
3. เอกสารประกอบการสอน วศิวกรรมเคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองทําความเยน็ Air  

Conditioning and Refrigeration Enginneering) 
4. เอกสารประกอบการสอนวชิา กฏระเบียบและขอบังคับในการเดินเรือ 2 (Watch keeping  

II) และอนุสัญญาตางๆของ IMO  
5. เอกสารประกอบการสอนหลักการจัดการ (Principle of Management) 
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6. เอกสารประกอบการสอนวชิา Automatic Control  
7. เอกสารประกอบการสอนวชิา Shipping Management 
8. เอกสารประกอบการสอนวชิา Global Logistics Management    
9. เอกสารประกอบการสอนวชิา Logistics & Supply Chain Management 
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11. เอกสารประกอบการสอนวชิา Strategic Supply Chain Management 
12. เอกสารประกอบการสอนวชิา Strategic Management 
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ตํารา/หนังสือ 

• หนังสือการจดัการธุรกิจระหวางประเทศ(International Business Management; IBM)  
สํานักพิมพเอ็กเปอรเน็ท 376 หนา ISBN 974-93139-5-4 

• หนังสือการจดัการโลจิสติกส (Logistics  Management) สํานักพิมพเอ็กเปอรเน็ท 320 หนา  
ISBN 974-92887-6-9 

• หนังสือการจดัการโลจิสติกสและซับพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management)  
สํานักพิมพเอ็กเปอรเน็ท 360 หนา  

• หนังสือการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing for Managers) 298 หนา  
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ผลงานทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการ 
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orders in a warehouse” In: Proceedings of the International Conference of Modelling and 
Simulation, 17-19 Jan 05, Bangkok. 

• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2004) “An adaptively  
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of Automated Timetabling, August 18-20, Pittsburgh, USA. 

• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2004) “Demand responsive  
scheduling of rail container traffic,” In : Proceedings of the 10th World Converence on Transport 
Research. 

• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2005) “Rail container  
service planning : a constraint-based approach,” (to appear in) Journal of Scheduling. 

• Indra-payoong, N. (2003) “A randomized algorithm with prediction” (invited  
talk) Scheduling Workshop on Application of Constraint Programming, 9-10 September 2003, 
University of Huddersfield. 

• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2003) “Constraint-based  
local search for rail container service planning,” in : Kendall G, Burke E & Petrovic S (Eds), In 
Proceedings of the 1st  Multidisciplinary International Conference on Scheduling : Theory and 
Applications, vol. 2, pp. 660-677 

หนังสือ 
 การแกปญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิสติกส (Discrete  
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Truck Trip Origin–Destination with Commodity-Based and Empty Trip Models. Transportation 
Research Record, No.1981, pp.43-50. Available at 
http://trb.metapress.com/content/95272t13g7131003/. 
 Raothanachonkun, P., Sano, K. & Matsumoto, S. (2007). Estimation of Truck Origin- 
Destination based on Commodity Flows. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation 
Studies, Vol. 7, pp.1099-1113. Available at http://www.jstage.jst.go.jp/article/easts/7/0/1099/_pdf. 
 Sano, K., Suga, Y., Wisetjindawat, W. & Raothanachonkun, P. (2007). A Study on the  
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Transportation Studies, Vol. 7, pp.1575-1583. Available at 
http://www.jstage.jst.go.jp/article/easts/7/0/1575/_pdf. 
 Wisetjindawat, W., Sano, K., Matsumoto, S. & Raothanachonkun, P., (2007). Micro- 
Simulation Model for Modeling Freight Agents Interactions in Urban Freight Movement. 
Transportation Research Board 2007 Annual Meeting, 07-2224, January 2007, CD-ROM. 
 Raothanachonkun, P., Sano, K. & Matsumoto, S., (2006). Estimation of Multiclass Origin- 
Destination Matrices using Genetic Algorithm. Infrastructure Planning Review Vol.23, No.2, 
pp.425-432. 
Books/Chapters: 
 Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A. & Raothanachonkun P. (2008).  
Constrained Local Search Method for Bus Fleet Scheduling Problem with Multi-depot with Line 
Change. Aplications of Evolutionary Computing, Vol. 4974, pp. 679-688.  Available at 
http://www.springerlink.com/content/u212p04j4v570060/. 
International Conference/Proceedings: 
 Raothanachonkun, P., Indra-Payoong, N., and Sumalee, A. (2008) “A Practical Approach to  
Determine Optimal Bus Frequencies: An Empirical Study of a Bangkok Bus Service” The 13th 
International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies: Transportation and 
Management Science, 13 – 15 December 2008, Hong Kong, pp. 603-611. 
 Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A. & Raothanachonkun P. (2008).  
Solving Crew Scheduling Problem: A Constraint-Based Approach. The 13th International 
Symposium on Logistics. 6–8 July 2008, Bangkok, Thailand, pp. 340 – 348. 
 Raothanachonkun, P., Sano, K., Wisetjindawat, W. & Matsumoto, S. (2006). Truck Origin- 
Destination Estimation Using Commodity based Approach for Urban Goods Movement. 
Proceedings of Infrastructure Planning, Vol.34, Japan Society of Civil Engineers, Kagawa, Japan. 
 Raothanachonkun, P. & Hanaoka, S. (2005). Evaluation of the Decentralized Plant  
Distribution System in the Logistics of Thai Cement. Proceedings of the Eastern Asia Society for 
Transportation Studies, Vol.5, pp. 1673 – 168. Available at http://www.easts.info/on-
line/proceedings_05/1673.pdf. 
 Raothanachonkun, P., Sano, K. and Matsumoto, S. (2005). Estimation of Multiclass Time- 
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Varying Origin-Destination Matrices from Traffic Counts. Proceedings of Infrastructure Planning, 
Vol.32, Japan Society of Civil Engineers, Miyazaki, Japan. 
National Conference/Proceedings: 
 สุวรรณา โพธิออน และ ไพโรจน เราธนชลกุล. (2551). “การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังสูการเปนทาขนสงอิเลคทรอนิกส” การประชุมเชิงวิชาการประจําป
ดานการจดัการโซอุปทานและโลจิสติกส คร้ังท่ี 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอํา หนา 800 – 813. 
 มาลัย โพธิพันธ, ไพโรจนเราธนชลกุล และ ณกร อินทรพยุง. (2551). “มูลคาของขอมูลดาน 
จราจรและปจจัยในการเลือกใชขอมูล” การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจดัการโซอุปทาน
และโลจิสติกส คร้ังท่ี 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอํา หนา 918 – 929. 
 พิพัฒนคมคาย, ไพโรจนเราธนชลกุล และ ณกร อินทรพยุง. (2551). “การวิเคราะหหาจํานวนศูนย 
กระจายสินคาปูนซีเมนตท่ีเหมาะสมจากกาํหนดการเชิงเสน” การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการ
จัดการโซอุปทานและโลจสิติกส คร้ังท่ี 8, 20 – 22 พฤศจิกายน ชะอํา หนา 955 – 965. 
 Saosaior, S., Treetasayood, M., Raothanachonkun, P., and Jiravacharadet, M. (2001).  
Website Aided  Reinforced Concrete Design by Working Stress Design Method. Proceedings of the 
7th National Convention on Civil Engineering, May 17-18, Bangkok, Thailand, pp. STR 35-40. 
Available at http://www.eit.or.th/article/data/01010067.pdf 
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หมายเลข 3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ                    

ภาษาไทย                    

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                    

มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ                    

ศิลปะและวัฒนธรรม                    

สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ                    

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                    

หมวดวิชาเฉพาะ 
วิชาเฉพาะดาน 
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ                    

หลักการจัดการ                    

กฎหมายธุรกจิ                    

ภาษีอากร                    

หลักการตลาด                    

การเงินธุรกิจ                    

การบัญชีการเงิน                    

ภาษาอังกฤษธุรกิจ                    

แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1                    

แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2                    

สถิติเบื้องตน                    

วิชาเอกบังคับ                    

การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง                    
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58 58 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
กฎหมายที่เกีย่วของกับโลจสิติกส                    

เศรษฐศาสตรการขนสง                    

ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ                    

การจัดการทรัพยากรมนษุย                    

การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ                    

การขนสงและการกระจายสินคา                    

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 
โลจิสติกส 

                   

การจัดการดานการปฏิบัติการ                    

วิธีวิจยัธุรกิจ                    

สัมมนา                    

การจัดการการจัดหา                    

การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณัฑ                    
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน                    

การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง                    

การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา                    

การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ                    

วิชาเอกเลือก                    

การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา                    

การตลาดการบริหาร                    

ความปลอดภยัในการขนสงและสิ่งแวดลอม                    

สหกิจศึกษา                    

กรณีศึกษาทางโลจิสติกส                    

การศึกษาอิสระ 1                    

การศึกษาอิสระ 2                    

การตัดสินใจดานตําแหนงที่ตั้งเชิงกลยุทธ                    
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1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะ 
ทางปญญา 

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
โลจิสติกสระหวางประเทศ                    

การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน                    

การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิ
สติกส 

                   

หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1                    

หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2                    
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ผลการเรียนรู 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและ 
สังคม 
(2) แสดงความชื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ 
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม 
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม 
2. ความรู 
(1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีดานโลจิสติกส 
(2) สามารถนําหลักการและทฤษฎีไปประยุกต 
(3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของและนํามาใชเปน 
พื้นฐานของโลจิสติกส 
3. ทักษะทางปญญา 
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียน 
มา ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได 
 
 
 

 
(2) สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆ มาอางอิงได 
อยางเหมาะสม 
(3) มีความใฝหาความรู 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร 
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผูนาํ 
5. ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําเสนอ 
(3) ใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอ 
(4) ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได 
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63 
 

 

หมายเลข 5 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละป 

 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ ปท่ี ๕ 
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนนิงานหลักสูตร 

     

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.๓ และมคอ.๔ (ถามี) 
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

     

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว   

     

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ        
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64 
 

 

 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปท่ี ๑ ปท่ี ๒ ปท่ี ๓ ปท่ี ๔ ปท่ี ๕ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ตอป 

     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 
เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

๑๓. นิสิตอยางนอยรอยละ ๙๕  ผานการฝกงานสหกิจศึกษา      
๑๔. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ  

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 
     

๑๕. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในหนึ่งป   
ไมนอยกวารอยละ ๘๕ 

     

 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานท่ีสูงข้ึน เพือ่การยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนนิการบรรลุตามเปาหมายตัว
บงช้ีท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนนิการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้
เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนนิงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
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มคอ.๓ 

๑ 

รายละเอียดของรายวิชา 
---------------------- 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยตะวันออก   . 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะโลจิสติกส   . 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
        ๙๐๔๓๘๘ การขนสงและการกระจายสินคา (Freight Transport and Distribution) 
๒. จํานวนหนวยกิต 
       ๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส โดยเปนวิชาเอกบังคับ 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
       อาจารยไพโรจน   เราธนชลกุล 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
       ภาคตน  ช้ันปท่ี ๓ 
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 
       ไมมี 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน 
       ไมมี 
๘. สถานท่ีเรียน 
      คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวนัออก 
๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
      สิงหาคม ๒๕๕๑ 
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มคอ.๓ 

๒ 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
- เพื่อเขาใจถึงความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา  
- เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัด
ตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสง
สินคาระหวางประเทศ 
๒.  วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
- การวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาท่ีเกี่ยวของกบัการขนสงและการกระจาย
สินคาดวยกรณีศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการวิเคราะห 

 
หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายรายวิชา 
- ความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการขนสงและการ
กระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ขอดีขอเสียของ
การขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางใน
การขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 
๓ ชั่วโมงตอสัปดาห 

สอนเสริม   

 
ไมมี 

การฝกปฏิบตั/ิงานภาคสนาม/การฝกงาน 

 
ไมมี 

การศึกษาดวยตนเอง 

 
๖ ชั่วโมงตอสัปดาห 

 
๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล 
- จัดใหนิสิตพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ ๓ ช่ัวโมง โดยอาจารยจะแจงวัน
เวลาใหนิสิตทราบ 
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๓ 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
 

๑. คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 
- การสรางความมีวินยั ใฝรู ความซ่ือสัตย และความรับผิดชอบในการทํางาน 
๑.๒  วิธีการสอน 
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะท่ีสอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม 
- กําหนดหลักเกณฑตางๆ เชน ใหเขาหองเรียนตรงเวลาและเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ  
- ใหมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมาย และมีความซ่ือสัตยในการสอบ 

๑.๓  วิธีการประเมินผล 
- รอยละ ๙๐ ของนิสิต เขาเรียนตรงเวลา 
- รอยละ ๙๕ ของนิสิต ปฏิบัติตามกฎเกณฑท่ีอาจารยผูสอนกําหนด 
- ไมมีการทุจริตในการสอบ 
 

๒.  ความรู 

๒.๑  ความรูท่ีตองไดรับ 
- มีความรู ความเขาใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะหและนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกส 
- นําหลักการดานเศรษฐศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
พื้นฐานเพื่อการเรียนรูหลักการทางโลจิสติกส 
๒.๒  วิธีการสอน 
- การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบ ในช้ันเรียน 
- การใชคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณและประเมินโครงการ 
- นิสิตไปคนควาเพิ่มเติมและจัดทําเปนรายงานตลอดจนนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
๒.๓  วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอเขียน และการประเมินผลจากรายงานท่ีไดรับมอบหมาย 
- ประเมินจากาการมีสวนรวมในช้ันเรียน 
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๔ 

๓. ทักษะทางปญญา 

๓.๑  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
- ความสามารถในการวิเคราะหปญหาทางการขนสงและกระจายสินคา และแกปญหาเหลานั้นได
โดยอางอิงหลักการและทฤษฎีไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐานและกรณีศึกษา
เพื่อการอางอิง 
๓.๒ วิธีการสอน 
- ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาท่ีมีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากเอกสารตาง ๆ รวม
การคนควาจากฐานขอมูล 
- เชิญผูเช่ียวชาญจากสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปล่ียน เรียนรูรวมกนั 
๓.๓  วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบโดยขอเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาในชั้นเรียน 
- ดูจากรายงาน การนําเสนอรายงานและการมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในช้ันเรียน 
 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพฒันา  
- มอบหมายงานเปนกลุมฝกทักษะการเปนผูนํากลุม และสมาชิกท่ีดี โดยมีการสลับกนัเปนหวัหนา
กลุมในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 
๔.๒  วิธีการสอน 
- ใหนิสิตทํางานกลุมหรือโครงงานในลักษณะของการทํางานเปนทีม 
๔.๓  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากกระบวนการทํางาน และผลงานที่ทําเปนกลุมหรือโครงงาน 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
- โครงงานท่ีมอบหมายจะมีสวนท่ีตองใชทักษะในการวเิคราะหเชิงปริมาณ เชน การบริหารและการ
จัดการการขนสงและการกระจายสินคา โดยใชการจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการ
ขนสงและการกระจายสินคา 
๕.๒ วิธีการสอน 
- มีการนําเสนองานกลุมหรือโครงงานตอช้ันเรียน พรอมขอเสนอแนะเพ่ือเนนใหนสิิตใชภาษาท่ี
ถูกตอง ชัดเจนและกระชับ 
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- ในการคนควานั้น สวนหนึง่ นิสิตจะตองคนควาจากวารสารหรือฐานขอมูลท่ีเปนภาษาอังกฤษ 
- ในการเสนอน้ันจะตองใช PowerPoint 
๕.๓  วิธีการประเมินผล 
- ประเมินจากผลงานท่ีตองวิเคราะหเชิงปริมาณ 
- ประเมินจากภาษาท่ีใชในการเขียนรายงานและการนําเสนอในช้ันเรียน 
- ประเมินจากการนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาจนําเสนอในรูปของตัวเลข กราฟหรือตาราง 

 
หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 
๑.  แผนการสอน 

สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

๑ - ความสําคัญของการขนสงและการกระจาย
สินคา 

๓ บรรยาย, ถาม-ตอบ 
PowerPoint 

ไพโรจน 

๒ - การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ท่ี
มีผลตอระบบขนสง 

๓ บรรยาย, ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา, ถาม-ตอบ 

ไพโรจน 

๓ - การพยากรณปริมาณความตองการ        การ
ขนสง 

๓ บรรยายโดยใช 
PowerPoint 

ไพโรจน 

๔-๕ - ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการ
ขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ 

๖ บรรยาย, ถาม-ตอบใช
คอมพิวเตอรวเิคราะห 

ไพโรจน 

๖-๗ - แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา 

๖ บรรยาย, ใหนสิิตฝก
วิเคราะหปญหา, แสดง

ความคิดเหน็ 

ไพโรจน 

๘ - การประยุกตใชแบบจําลองการตัดสินใจ
สําหรับการขนสงและการกระจายสินคา 

๓ บรรยายและใหนิสิตฝก
แกปญหา 

ไพโรจน 

๙-๑๑ - การจัดตารางเวลาและการกาํหนดเสนทาง
ในการขนสงและการกระจายสินคา  

๙ บรรยายและมีแบบฝกหัด
ใหนิสิตทํา 

ไพโรจน 

๑๒ - รูปแบบการบริหารและการจัดการการขนสง
และการกระจายสินคา 

๓ ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน
กลุม, นําเสนอในช้ันเรียน 

ไพโรจน 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

๑๓-๑๔ - กรณีศึกษาการบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา 

๖ บรรยายและมีกรณีศึกษาให
นิสิตไดศึกษาและรวม
แสดงความคิดเห็น 

วิทยากร
พิเศษ 

๑๕ - นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ๓ ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน
รายบุคคล 

ไพโรจน 

รวม ๔๕   
  
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการ
เรียนรู 

กิจกรรมการประเมิน (เชน 
การเขยีนเรียงความ การ
ทดสอบยอย โครงงาน
กลุม การสอบปลายภาค) 

 

กําหนดการประเมิน 
(สัปดาหท่ี) 

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผลปลาย
ภาค 

(๑)  งานท่ีไดรับมอบหมาย  ๓   ๖  ๑๐  และ ๑๔ ๒๐ 

(๒)  สอบกลางภาค  ๘ ๓๐ 
(๓)  รายงานกลุม  ๑๒ ๒๐ 
(๔)  สอบปลายภาค  ๑๖ ๓๐ 

 
หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
 ไพโรจน  เราธนชลกุล. (๒๕๕๑). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๙๐๔๓๘๘ การขนสง
และการกระจายสินคา. 
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
ณกร อินทรพยุง. (๒๕๔๘). การแกปญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิ
สติกส.  
         กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 
อรุณ บริรักษ. (๒๕๔๙). Logistics Case Study in Thailand ๔, Transport Logistics 
Management.  
         กรุงเทพฯ: ไอทีแอล เทรด มีเดีย. 
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
Ballou, R.H. (๑๙๙๒). Business Logistics Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
Bowersox, D.J. & Closs, D.J. (๑๙๙๖). Logistical Management: The Integrated Supply Chain  
         Process. New York: McGraw-Hill. 
Chopra, S. & Meindl, P. (๒๐๐๗). Supply Chain Management: Strategy, Planning & 

Operation.  
         Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. 
McKinnon, A., Button, K. & Nijkamp, P. (๒๐๐๓). Transport Logistics. Northampton,  
         Massachusetts: Edward Elgar. 
Rushton, A., Croucher, P. & Baker, P. (๒๐๐๖). The Handbook of Logistics and Distribution 
 Management. ๓rd ed. London and Philadelphia: Kogan Page. 
Taniguchi, E. & Thompson, R.G. (๒๐๐๒). Innovations in Freight Transport. Southampton,  
         Boston: Wit Press. 
๔. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส , เว็บไซด  
- www.science-direct.com 
๕.  เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ  
- การประยุกตใชโปรแกรม Excel เพื่อจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและ
การกระจายสินคา 

 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 

 
๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
 ใหนิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา  ไดแก วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรู    
ท่ีไดรับพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 
 ประเมินโดยภาควิชาแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน  หรือจากการสังเกตการสอนโดย
อาจารยในภาควิชา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
 ภาควิชากําหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทํารายงานเม่ือสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควร
กําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
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การสอนควรมีการประชุมอาจารยท้ังภาควชิาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนิสิตและรวมกนัหา
แนวทางแกไข 
๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวิชา 
 ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน โดย
การสุมรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
๕.  การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิต ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชา
โดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาท่ีสอนและกลยุทธการสอนท่ีใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ในรายงานรายวิชา เสนอตอท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพฒันาปรับปรุงพรอมนําเสนอภาควิชา / คณะ เพือ่ใชในการสอนคร้ังตอไป 
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๑ 

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยตะวันออก 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะโลจิสติกส 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

 ๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๙๐๙๔๑๑  สหกิจศึกษา 

 ๒. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง 
๖ (๐-๓๐-๐) 

 ๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  เปนวชิาเอกเลือก 

 ๔. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
- อาจารยผูรับผิดชอบ วาท่ีรอยตรีสารัตน เถ่ือนสุวรรณ 
- อาจารยท่ีปรึกษา ๑. ผศ.ดร.ณกร อินทรพยุง 
 ๒. ดร.ไพโรจน เราธนชลกุล 
 ๓. นายวิรัช คารวะพิทยากลุ 

 ๕. ภาคการศึกษา  ชั้นปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
เปนเวลาหนึ่งภาคเรียนหรือ ๑๖ สัปดาห ในช้ันปท่ี ๔ 

 ๖. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนาม คร้ังลาสุด 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๒ 
 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 ๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 

เพื่อใหนิสิตมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
ซ่ึงจะทําใหนสิิตมีท้ังความรูและประสบการณท่ีพรอมจะเขาสูอาชีพได 
 ๒. วตัถุประสงคของการพฒันาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
  วิชาสหกจิศึกษา จะเปนการจัดใหนิสิตไดบูรณาการความรูท่ีไดศึกษามาทั้งหมด
ประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอันจะเปนการเพิ่มพนูประสบการณตรง
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ภาคปฏิบัติ เพือ่เตรียมใหนักศึกษาพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเมื่อสําเร็จการศึกษาและสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 

 ๑. การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม 
๑.๑ คณุธรรมจริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

นิสิตจะตองเรียนรูวัฒนธรรมองคกรในสถานประกอบการที่เขาไปฝกงาน  
เชน การตรงตอเวลา ความซ่ือสัตย การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร การเก็บรักษา
ความลับทางธุรกิจของสถานประกอบการเปนตน 

๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 
นิสิตฝกปฏิบัติงาน โดยนําความรูไปประยุกตใช สังเกตและพัฒนาตนเอง 

ในขณะฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง 
การฝกงานแบงเปน ๓ ข้ันตอน ดังนี ้
๑.  การปฐมนิเทศกอนฝกงาน เปนข้ันตอนการทบทวนความรู ความเขาใจ  

นโยบาย การวางตน และเตรียมความพรอมกอนฝกงาน 
๒.  การฝกงาน นิสิตฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลา ๑๖ สัปดาห โดยมี 

พนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการใหการนิเทศ 
๒.๑  การสัมมนาระหวางฝกงาน นิสิตรวมสัมมนาในมหาวิทยาลัยประมาณ 

สัปดาหท่ี ๔ หรือ ๕ เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ และขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา กระบวนการ
ฝกงาน และสรางความม่ันใจในการฝกปฏิบัติงาน 

๒.๒  อาจารยนิเทศ จากมหาวิทยาลัยไปนเิทศในสถานประกอบการ  
ประมาณ ๑- ๒ คร้ัง 

๓.  การสัมมนาหลังฝกงาน เปนการสัมมนาเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปล่ียน 
ประสบการณ การเรียนรูท่ีไดจากการฝกงาน 

๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
- รายงานท่ีนิสิตจัดทําข้ึนระหวางการฝกงาน 
- การประเมินโดยสถานประกอบการ 
- ประเมินโดยคณาจารยท่ีรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยนิเทศก 
- ประเมินจากพฒันาการของนิสิต 
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 ๒. ความรู 
๒.๑ ความรูท่ีจะไดรับ 

ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง ซ่ึงจะเปนการบูรณาการความรูท่ี 
เรียนมาท้ังหมดในช้ันเรียนใหเขากับการปฏิบัติงานจริง 

๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู 
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยไดรับการแนะนําจากบุคลากร 

ของสถานประกอบการ และมีอาจารยนิเทศกใหคําปรึกษาอีกทางหนึ่ง จะสามารถพัฒนาความรูใน
เชิงบูรณาการไดเปนอยางด ี

๒.๓ วิธีการประเมินความรูท่ีไดรับ 
- ประเมินจากการมีสวนรวมครบทุกข้ันตอนในการฝกงาน 
- ประเมินจากรายงานท่ีนิสิตนําสงเม่ือเสร็จส้ินการฝกงาน 
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาท่ีจัดทําขณะฝกงาน (ถามี) 
- ประเมินจากพฒันาการของนิสิต 

 ๓. ทักษะทางปญญา 
๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีจะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
- มีความรูความเขาใจ และนําความรูไปปฏิบัติงานได 
- มีทักษะในการปฏิบัติงาน 
๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีใชในการพัฒนาทักษะทางปญญา 

การปฏิบัติงานจริงเปนกระบวนการท่ีจะพฒันาทักษะทางปญญาไดเปนอยางด ี
๓.๓ วิธีการประเมินทักษะทางปญญาท่ีไดรับการพัฒนา 
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาท่ีจัดทําขณะฝกงาน (ถามี) 

 ๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ 

รับผิดชอบท่ีควรมีการพัฒนา 
- มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 
- พฤติกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
- การมีมนุษยสัมพันธกับบุคลากรในสถานประกอบการ 
๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาทักษะและความสามารถเหลานี้ 
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๔ 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยนิสิตสามารถปฏิบัติงานกับ 
ผูรวมงานในสถานประกอบการได รูจักการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร 

๔.๓ วิธีการประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลของนิสิตและ
ความสามารถ 

ในการรับภาระความรับผิดชอบ 
 ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
 ๕. ทักษะการวิเคราะหการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑ ทักษะการคิดคํานวณและการสื่อสารท่ีควรมีการพัฒนา 
- สามารถคิดอยางมีระบบ และมีเหตุผลในการคิด 
- สามารถส่ือสารดวยการรายงานท้ังเปนลายลักษณอักษร และดวยวาจา 
๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะพัฒนาทักษะ 
การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานในองคกร การมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีสถาน 

ประกอบการจดัข้ึน 
๕.๓ วิธีการประเมิน 
- รายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ 
- ผลการประเมินของอาจารยนิเทศก 

 
หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 

 ๑. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
  บูรณาการความรูท่ีไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการท่ีให 

ความรวมมือในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกันโดยเริ่มต้ังแตการวางแผนปฏิบัติ 
งาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดทักษะการปฏิบัตงิานทางดานการจัดการโลจสิติกส 
 ๒. กิจกรรมของนิสิต 
 ๒.๑ นิสิตเลือกสถานประกอบการตามรายช่ือท่ีคณะฯ กําหนด 
 ๒.๒ ปฐมนิเทศนิสิตกอนออกฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๓ นิสิตกลับมาสัมมนาในมหาวิทยาลัย รวมกับอาจารยท่ีรับผิดชอบรายวิชา 
เพื่อทราบประสบการณ ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาดานการฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๔ นิสิตจดัทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จส้ินการฝกงาน 
 ๒.๕ สัมมนาหลังการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยของคณะฯ 
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 ๒.๖ รวมปฐมนิเทศ สัมมนากอนระหวางและหลังฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๗ จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน 
 ๒.๘ เรียนรูวิธีการทํางานในสถานประกอบการ 
 ๓. รายงานหรืองานท่ีนิสิตไดรับมอบหมาย 
 ๓.๑ หัวขอเร่ือง ใหจดัทําเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ดังนี ้

 ๓.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 ๓.๑.๒ กรณีศึกษาตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 
๓.๒ กําหนดสง 

ใหสงรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณศึีกษา เม่ือเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน  
โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณีศึกษา จะตองผานการตรวจสอบของพนักงานพี่เล้ียง หรือ
พนักงานของสถานประกอบการท่ีดูแลการปฏิบัติงานของนิสิต 
 ๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 

๔.๑ อาจารยจากคณะฯ ไปนเิทศในสถานประกอบการ และพรอมกับสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิตจากผูกํากับการปฏิบัติงานหรือพนักงานพีเ่ล้ียง  โดยจะมีการ
นิเทศ ๑-๒ คร้ัง 

๔.๒ จดัสัมมนาหลังฝกงานสหกิจศึกษา เพื่อดูความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมใน 
ดานการมีสวนรวม การแสดงออก การใชภาษาไทยท่ีถูกตอง เปนตน 

 ๔.๓ ตรวจสอบจากรายงานท่ีนิสิตนําสง โดยพิจารณาจากการแสดงออกซ่ึงความรู 
และการวิเคราะหสถานการณตางๆ ขณะฝกงาน 
 ๕. หนาท่ีและความรับผดิชอบของพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

พนักงานพี่เล้ียง ในสถานประกอบการท่ีดแูลการฝกงานของนิสิต จะมีหนาท่ีดแูล 
และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานของนสิิตทั้งในดานความรู วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
วางตัวเพื่อใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีประเมินผลการฝกงานโดยติดตาม
พัฒนาการของนิสิต ท้ังในดานความรูความสามารถในการเรียนรูงานและการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมขององคกร 
 ๖. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

ในการดําเนินการ จะมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการวิชาสหกิจศึกษา ซ่ึง 
คณะกรรมการจะทําหนาท่ีใหคําปรึกษา และเปนอาจารยนิเทศ ตลอดจนดําเนนิการท่ีเกี่ยวกับการ
ฝกงานในรายวิชาสหกจิศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

๖.๑ ติดตอขอความอนุเคราะหจากสถานประกอบการเพื่อสงนิสิตไปฝกงาน 
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๖.๒ จัดใหนิสิตสมัครเขาฝกงานตามสถานประกอบการ 
๖.๓ กรรมการรวมกับผูแทนของสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนสิิตเพื่อไป 

ฝกงานตามสถานประกอบการตางๆ 
๖.๔ จัดปฐมนเิทศกอนฝกงานเพ่ือเตรียมความพรอมใหแกนิสิต 
๖.๕ จัดสัมมนานิสิตในระหวางการฝกงานและภายหลังเม่ือเสร็จส้ินการฝกงาน 
๖.๖ ไปนิเทศนิสิตเพื่อใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานตลอดจนชวยแกปญหาหากมี 
๖.๗ ตรวจรายงานหรือกรณศึีกษา ตลอดจนประเมินผลการฝกงาน 

 ๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 
มีคณะกรรมการดําเนินการวชิาสหกิจศึกษา จะทําหนาท่ีใหการปรึกษาและ

คําแนะนําแกนิสิตตลอดเวลา 
 ๘. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการสนับสนนุ ท่ีตองการจากสถานประกอบการ 

๘.๑ ท่ีพัก นิสิตจัดหาทีพ่ักเอง 
๘.๒ การเดินทาง นิสิตเดนิทางปฏิบัติงานดวยตนเองกรณีท่ีสถานประกอบการ        

มีรถรับสงพนักงานของสถานประกอบการนิสิตก็จะเดินทางไปกับรถของสถานประกอบการ 
๘.๓ วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม ใชของสถาน 

ประกอบการที่สถานประกอบการจะจัดให 
๘.๔ อ่ืนๆ 

-  เบี้ยเล้ียง สถานประกอบการบางแหงจะจายเบ้ียเล้ียงให บางแหงก็มี 
สวัสดิการอาหารกลางวัน ประเด็นนี้เปนไปตามท่ีสถานประกอบการกําหนด 

 
หมวดท่ี ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 

 ๑. การกําหนดสถานท่ีฝก 
คณะจะเลือกสถานประกอบการเพื่อใหนิสิตฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา โดย

พิจารณาเลือกสถานประกอบการท่ีประกอบธุรกิจดานโลจิสติกส หรือมีกิจกรรมดานโลจสิติกสใน
สถานประกอบการนั้น และตองมีปริมาณงานหรือกิจกรรมมากพอที่จะใหนิสิตเรียนรูหรือได
ประสบการณจากการฝกในสถานประกอบการน้ัน นอกจากนี้สถานประกอบการควรต้ังอยูในพ้ืนท่ี
ซ่ึงมีความสะดวกในการเดินทางของนิสิตและอาจารยนิเทศก 
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 ๒. การเตรียมนิสิต 
คณะจะมีการเตรียมนิสิตกอนออกฝกงาน โดยการจดัปฐมนิเทศเพื่อใหความรู

ตางๆ เกี่ยวกับ วิธีการเขียนใบสมัครและจัดทําประวัติสวนตัว การมีมนษุยสัมพันธ การวางตัวใน
การเปนพนกังานของสถานประกอบการ การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร  
สําหรับดานความรูนั้น นิสิตท่ีอยูช้ันปท่ี ๔ ไดเรียนรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชาแลว และเรียน
รายวิชาเลือกไปสวนหนึ่ง จึงมีความรูเพียงพอท่ีจะไปฝกปฏิบัติในสถานการณจริงได 
 ๓. การเตรียมอาจารยทีปรึกษา / อาจารยนเิทศ 

อาจารยท่ีปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ  นอกจากจะตองมีความรูในสาขาท่ีจะไปนิเทศ
นิสิตแลว จะตองมีความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษาเปนอยางดี  นอกจากนี้ตองเขาใจในแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูดวย  ดังนัน้ในการเตรียมการนัน้จึงควรจดัฝกอบรมอาจารย
ท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยนิเทศกในเร่ืองดงักลาวขางตน 
 ๔. การเตรียมพนักงานพี่เล้ียงในสถานท่ีฝก 

ประสานงานกับสถานประกอบการใหจดัพนักงานท่ีมีประสบการณเปนพนักงานพี่เล้ียง 
 ๕. การจัดการความเส่ียง 

ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนมีดังนี้ 
๕.๑ ความเส่ียงจากการเดินทาง  ซ่ึงอาจเกดิอุบัติเหตจุากการเดินทางได วิธีแกไขควรหา

สถานประกอบการที่อยูใกลกับบานหรือท่ีพักของนิสิต หรือใหนิสิตเชาหอพักอยูใกลสถานท่ีฝกงาน ท้ังนี้
เพื่อเปนการลดระยะทางในการเดินทาง 

๕.๒ สถานประกอบการปฏิเสธการรับนิสิตฝกงานกะทันหัน 
บางคร้ังสถานประกอบการท่ีตกลงรับนิสิตเขาฝกงานแลว หรือมีการเปล่ียนแปลง

การรับนิสิตอยางกะทันหนั ท้ังนี้อาจเกดิจากมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย หรือมีการเปล่ียนแปลงผูบริหาร
ระดับท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ ดังนั้นในการดําเนนิการจึงตองมีการจดัหาสถานประกอบการสํารองไว
จํานวนหนึ่ง 

 
หมวดท่ี ๖ การประเมินนิสิต 

 ๑. หลักเกณฑการประเมิน 
ใชเกณฑการประเมิน โดยอิงพัฒนาการของนิสิตดังนี ้
๑.๑ พัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การตรงเวลา การแสดงออกซ่ึง 
ความซ่ือสัตยสุจริต เปนตน 
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๑.๒ พัฒนาการดานความรู และทักษะทางปญญา 
ประเมินจากความสามารถในการเรียนรูงานท่ีไดรับมอบหมาย ความละเอียดถ่ี 

ถวนและรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
๑.๓ พัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ประเมินจากการมีมนุษยสัมพันธกับพนกังานของสถานประกอบการ และ 
ความรับผิดชอบในงานหรือภาระกจิท่ีไดรับมอบหมาย 

๑.๔ พัฒนาการดานการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประเมินจากการใชภาษาในสาขาวิชาการดานโลจิสติกสและทักษะท่ีเพิ่มพูน 

ข้ึนของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนิสิตที่จะผานการประเมินในระดับ S ตองมีพัฒนาการท่ีดี
ข้ึนในทุกดานท่ีกลาวต้ังแตขอ ๑.๑-๑.๔ 
 ๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนิสิต 

ใชวิธีการสังเกตความเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนิสิตในดานตางๆ ตามท่ีกําหนด
ในขอ ๑. และอาจพิจารณาจากงานท่ีนิสิตจัดทําในระหวางการฝกประสบการณ 
 ๓. ความรับผดิชอบของพนกังานพี่เล้ียงตอการประเมินนิสิต 

โดยท่ีพนกังานพี่เล้ียงจะตองปฏิบัติงานใกลชิดกับนิสิตดงันั้นพนกังานพี่เล้ียงจึงมี
สวนสําคัญอยางมากในการประเมินนิสิต ซ่ึงพนักงานพีเ่ล้ียงตองสังเกตพฤติกรรมของนิสิตวามีการ
พัฒนาในทางท่ีดีข้ึนหรือไม 
 ๔. ความรับผดิชอบของอาจารยท่ีรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต 

อาจารยท่ีดแูลนิสิตฝกงาน ตองเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดของนิสิต จากสถาน
ประกอบการ และจากการเขารวมกิจกรรมของรายวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนการตรวจรายงานของ
นิสิต 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลของนิสิต ควรจดัทําแฟมประวัติของนิสิตเปนรายบุคคล 
 ๕. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 

หากการประเมินมีความแตกตางระหวางอาจารยท่ีดแูลกิจกรรมภาคสนาม กับ
พนักงานพี่เล้ียงของสถานประกอบการควรจะไดมีการประชุมรวมกนัระหวางอาจารยและพนกังาน
ของสถานประกอบการเพ่ือรวมกันหาขอสรุป เพื่อจะไดผลการประเมินท่ีเห็นพองตองการของท้ัง
สองฝาย 
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หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 ๗.๑ กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของตอไปน้ี 

(๑) นิสิต 
นิสิตควรมีสวนรวมในการประเมินสถานประกอบการวาเปนสถาน 

ประกอบการที่สามารถใหประสบการณแกนิสิตหรือไม และสถานประกอบการนัน้ประกอบ
กิจกรรมตรงกบัท่ีนิสิตเรียนมาหรือไม 

(๒) พนักงานพี่เล้ียงหรือผูประกอบการ 
ควรมีสวนรวมในการประเมิน หลักสูตรท่ีสงนิสิตไปฝกประสบการณวาไดจดั 

องคความรูใหนิสิตไดเรียนรูครอบคลุมสาขาวิชาโลจิสติกสหรือไม 
(๓) อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

ตองประเมินในภาพรวมวา สถานประกอบการมีความเหมาะสมหรือไม นิสิต 
มีความพรอมท่ีเขาไปฝกงานในสถานประกอบการนัน้ๆ หรือไม 

(๔) บัณฑิตใหม 
ควรใหบัณฑิตใหมประเมินเกี่ยวกับการจัดการฝกประสบการณภาคสนามวา 

ไดประโยชนเพียงใด เปนการสงเสริมใหมีประสบการณพรอมท่ีจะเขาสูอาชีพหรือไม 
 ๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนการปรับปรุง 

จากการประเมินในขอ ๗.๑ จะสามารถรวบรวมปญหาตลอดจนวิธีการแกไข เพื่อ
จักไดนําไปวางแผนปรับปรุงสําหรับการดาํเนินการในคร้ังตอไป 
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การรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยตะวันออก   . 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา   คณะโลจิสติกส   . 

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

 
๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
     ๙๐๔๓๘๘ การขนสงและการกระจายสินคา (Freight Transport and Distribution) 

๒. รายวชิาท่ีตองเรียนกอนรายวิชาน้ี (ถามี) 
     - 

๓. อาจารยผูรบัผิดชอบอาจารยผูสอนและกลุมเรียน 
     - อาจารยไพโรจน  เราธนชลกลุ 
 เปดสอน ๑ กลุม 
 
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวชิา 
     ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

๕.  สถานท่ีเรยีน  
     - มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก จังหวัดชลบรุ ี
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๒ 

 
หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรยีบเทียบกับแผนการสอน 

๑.  รายชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน
ช่ัวโมง
ตาม

แผนการ
สอน 

จํานวน
ช่ัวโมงที่
ไดสอน
จริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง

เกิน ๒๕% 

- ความสําคัญของการขนสงและการกระจาย
สินคา 

๓ ๒ เนื้อหาคอนขางงาย จึงสอดแทรก
เนื้อหาในหัวขอถัดไปเพ่ิมเติม ซ่ึง
เนื้อหาจะตองมีการซักถามมาก 

- การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลตอระบบขนสง 

๓ ๔ หัวขอนี้คอนขางยาก นิสิตจงึมีขอ
สงสัยและซักถามมาก 

- การพยากรณปริมาณความตองการการขนสง ๓ ๓  

- ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสง
และการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ  

๖ ๖  

- แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา 

๖ ๖  

- การประยุกตใชแบบจําลองการตัดสินใจ
สําหรับการขนสงและการกระจายสินคา 

๓ ๓  

- การจัดตารางเวลาและการกาํหนดเสนทางใน
การขนสงและการกระจายสินคา  

๙ ๙  

- รูปแบบการบริหารและการจัดการการขนสง
และการกระจายสินคา 

๓ ๓  

- กรณีศึกษาการบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา  

๖ ๖  

- นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ ๓ ๓  
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๓ 

๒.  หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

 ใหระบุหัวขอและผลกระทบที่สําคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผนวามผีลตอผลการ
เรยีนรูของรายวิชานี้อยางไร โดยใหระบวุิธแีกไขที่ไดดําเนินการไปแลวและทีจ่ะตองดําเนินการตอไป 

หัวขอท่ีทําการสอนไม
ครอบคลุมหรอืไมไดสอน (ถามี) 

ผลตอผลการเรียนรูของรายวิชานี ้ วธิแีกไข 

-   

 
๓. ประสิทธผิลของวิธสีอนท่ีทําใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวชิา 

ประสิทธิผล 
มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอนท่ีระบุในรายละเอียด

ของรายวชิา มี ไมมี 

อุปสรรคของการใช   
กลยุทธ พรอม

ขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค 

คุณธรรม จริยธรรม - นิสิตจะตองเคารพในระเบยีบ 
กฎเกณฑที่อาจารยผูสอนกําหนด 
- นิสิตเขาช้ันเรียนตรงเวลา เขาเรียน
อยางสมํ่าเสมอ มีความรับผดิชอบใน
งานที่มอบหมาย 

/ 
 
 
/ 

 การติดตามประเมินผล
พฤติกรรมเปน
รายบุคคลทําไดยาก 

ความรู 
 
 

- การบรรยาย ยกตวัอยางกรณีศึกษา 
การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบ ในช้ัน
เรยีน 
- การใชคอมพวิเตอรชวยในการ
คํานวณและประเมินโครงการ 
- นิสิตไปคนควาเพ่ิมเติมและจัดทําเปน
รายงานตลอดจนนําเสนอรายงานใน
ช้ันเรยีน 

/ 
 
 
/ 
 
/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
นิสิตตองไปฝกฝน
เพิ่มเติมเองที่หอง ทําให
การติดตามประเมินผล
ความรูเปนรายบุคคล
ยาก 
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๔ 

ประสิทธิผล 
มาตรฐาน 

ผลการเรียนรู 
กลยุทธการสอนท่ีระบุในรายละเอียด

ของรายวชิา มี ไมมี 

อุปสรรคของการใช   
กลยุทธ พรอม

ขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค 

ทักษะทางปญญา - ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษา
ที่มีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควา
จากเอกสารตาง ๆ รวมการคนควาจาก
ฐานขอมูล 
- เชิญผูเช่ียวชาญจากสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ
ภายนอกมหาวทิยาลยั มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปลีย่น เรยีนรู
รวมกัน 

/ 
 
 
 
/ 

 แบบฝกหัดเสริมทักษะ
และทบทวนความเขาใจ
ยังมีไมมากพอ ดังนั้นจึง
ควรเพิ่มแบบฝกหัด 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- ใหนิสิตทํางานกลุมหรือ รายงานใน
ลักษณะของการทํางานเปนทีม 

/   

ทักษะการวิเคราะห 
การส่ือสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีการนําเสนองานกลุมหรอืโครงงาน
ตอชั้นเรยีน พรอมขอเสนอแนะเพื่อ
เนนใหนิสิตใชภาษาท่ีถูกตอง ชัดเจน
และกระชับ 
- ในการคนควานั้น สวนหนึง่ นิสิต
จะตองคนควาจากวารสารหรือ
ฐานขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ 
- ในการเสนอน้ันจะตองใช 
PowerPoint 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 

  

 
๔. ขอเสนอการดาํเนินการเพ่ือปรบัปรุงวิธสีอน 
    - ควรเพิ่มแบบฝกหัดเสรมิทักษะสําหรบัทบทวนความเขาใจ 
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๕ 

หมวดท่ี ๓ สรปุผลการจัดการเรยีนการสอนของรายวิชา 
 
๑. จํานวนนิสติท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาน้ี              ๕๓              คน 
 
๒. จํานวนนิสิตท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา            ๕๓              คน 
 
๓. จํานวนนิสติท่ีถอน 
 ไมมี 
๔. การกระจายของระดับคะแนน 
 

ระดับคะแนน จํานวน 
A ๑๐  
B+ ๑๕  
B ๑๗  
C+ ๗  
C ๔  

 D+ ๐ 

D ๐ 

F ๐ 

ไมสมบูรณ (I) ๐ 

ผาน (P,S) ๐ 

ตก (U) ๐ 

ถอน (W) ๐ 
 

 
๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกต ิ
    - ความเอาใจใสในการเรยีนและเขาเรียนอยางสมํ่าเสมอ 
    - การจัดทํารายงานและนาํเสนอรายงานในชั้นเรยีน 
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๖ 

 
 

๕. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินผลท่ีกําหนด ไวในรายละเอียดรายวิชา 
๕.๑ ความคลาดเคลือ่นดานกาํหนดการประเมิน 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 
- - 

๕.๒ ความคลาดเคลือ่นดานวธิกีารประเมินผลการเรยีนรู 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 
- - 

 

๖. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนิสิต 

วธิกีารทวนสอบ สรุปผล 
- - 

  
 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอาํนวยความสะดวก 
อุปสรรคในการใชแหลงทรพัยากรประกอบการ
เรยีนและส่ิงอํานวยความสะดวก (ถาม)ี    
(ใหดูหมวดที่ ๖ ในรายละเอียดของรายวิชา) 
 
- ยังขาดเอกสารตําราหรือหนงัสือที่เปนภาษาไทย 
 

ผลกระทบตอการเรยีนรูของรายวิชานี้ (ระบุ
ผลกระทบจากอุปสรรค) 
 
 
- ถานิสิตขาดเรียน จะไมมีหนังสือที่เปนภาษาไทย
สําหรับศึกษาตวยตนเองเปนการชดเชย 
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๗ 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
 
1. อุปสรรคดานการบริหาร (ถามี) 

 
- 

ผลกระทบตอการเรยีนรูของรายวิชานี้  
(ระบุผลกระทบจากอุปสรรค) 
- 

2. อุปสรรคดานองคกร (ถาม)ี 

 
- 

ผลกระทบตอการเรยีนรูของรายวิชานี้  
(ระบุผลกระทบจากอุปสรรค) 
- 

 
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร) 

๑.๑ ขอวพิากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนิสติ 
 - อาจารยมีความต้ังใจในการสอนมากและพยายามอธิบายจนนิสิตเขาใจ 
 - อาจารยสอนไดดี เขาใจนิสิต 
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากยตามขอ ๑.๑ 
 รับทราบ 

๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวธิีอืน่ 
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวธิอีื่น 
 ไมมี 
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวพิากยตามขอ ๒.๑ 
 ไมมี 
 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 
๑. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานรายวชิาครั้งท่ีผานมา 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาท่ีผานมา ผลการดําเนินการ 
- - 
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๘ 

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
 เพ่ิมตัวอยางใหนิสิตลองทําทายชั่วโมงเพ่ือกระตุนใหเกดิความตั้งใจเรยีนพรอมกับเปนการ
ตรวจสอบวานิสิตเขาใจหรือไม 

๓. ขอเสนอแผนการปรบัปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป 

กจิกรรมท่ีตองการ วันส้ินสุดกจิกรรม ผูรบัผดิชอบ 
- เตรียมตําราหรือหนังสือท่ีเปนภาษาไทย 
- ปรับเปลีย่นรายงานใหเหมาะสมกับความ 
สําคัญในชวงเวลา 

- สิงหาคม ๒๕๕๒ 
- สิงหาคม ๒๕๕๒ 

- อาจารยไพโรจน 
- อาจารยไพโรจน 

 
๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา ตออาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร 
    อาจเพ่ิมโครงงานดานโลจสิติกส เชน โครงงานโลจิสติกสเพื่อรกัษาส่ิงแวดลอม (Green Logistics)   
เพื่อกระตุนใหเกิดการเรยีนรูและสามารถนาํองคความรูนัน้มาประยกุตใชในชีวิตประจําวันได 

 

ช่ืออาจารยผูรบัผิดชอบรายวชิา นายไพโรจน  เราธนชลกลุ 
ลงชือ่ _______________________________________________________     

วันท่ีรายงาน ________________________________________________  

 

ช่ือผูรับผดิชอบหลักสูตร ___________________________ 
ลงชือ่ _______________________________________________________     

วันท่ีรายงาน ________________________________________________  
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๑ 

รายงานประสบการณภาคสนาม 
 

ชื่อสถานบันอดุมศึกษา  มหาวิทยาลยัตะวนัออก 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะโลจิสติกส 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
๙๐๙๔๑๑ สหกิจศึกษา 

๒. หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

๓. อาจารยผูรบัผิดชอบ/อาจารยท่ีปรกึษาการฝกงานประสบการณภาคสนาม 
- อาจารยผูรับผิดชอบ  วาท่ีรอยตรีสารัตน  เถื่อนสุวรรณ 
- อาจารยท่ีปรกึษา  ๑. ผศ.ดร.ณกร  อินทรผยุง 
 ๒. ดร.ไพโรจน  เราธนชลกลุ 
 ๓. นายวริัช  คารวะพิทยากลุ 

๔. ภาคาการศึกษาและปการศึกษาท่ีฝกประสบการณภาคสนาม 
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
หมวดท่ี ๒ การดาํเนินการท่ีตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 

 

๑. การเตรียม 
 - มีสถานประกอบการบางแหงปฏิเสธการรับนิสิต
ฝกงานในเวลากระช้ันชิด โดยท่ีไดมีการตกลงวาจะรับ
นิสิตไวกอนแลว 
 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการ
วางแผนในอนาคต 
 - ในการดําเนนิการตองมีการ
จัดหาสถานประกอบการสํารองไว
เผื่อเกดิปญหาข้ึนกะทันหัน 
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๒ 

 
๒. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา / อาจารยนเิทศก 
 มีการประสานงานระหวางผูรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลยักบัผูควบคุมการฝกงาน ในการเตรียมจัดนิสิต
ลงฝกในแผนกหรือสวนงานตางๆ ตลอดจนกําหนดตัว
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ และกําหนดการ
ของการฝกงาน 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการ
วางแผนในอนาคต 

ไมมี 

๓. การเตรยีมพนักงานพี่เลีย้งจากสถานประกอบการ 
- 

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม 

๓.๑ การเปลี่ยนแปลงกจิกรรมและ/หรอืงานท่ี
มอบหมาย 

ไมมี 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต 

ไมมี 
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก
และการสนับสนุนนิสิต 
- สถานประกอบการบางแหงแจงใหทราบวา ไม
สามารถจายเบ้ียเลีย้งใหนิสิต บางแหงลดเบ้ีย
เลี้ยงท่ีเคยแจงไวกอนแลว ท้ังนี้เพราะประสบ
ปญหาภาวะวกิฤตของเศรษฐกิจ 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต 
- ปญหาท่ีเกดิข้ึนนอกเหนือการควบคุม คงจะ
ยากตอการแกไข อยางไรก็ตาม การฝกงานนั้น
คณะจะมุงเนนใหนิสิตมีประสบการณมากกวา
คาตอบแทนท่ีจะไดรับ 

๓.๓ การเปลีย่นแปลงอืน่ๆ 
 

ไมมี 

ขอเสนอแนะ/ขอคดิเห็นตอการวางแผนใน
อนาคต 

ไมมี 
 

หมวดท่ี ๓ ผลการดําเนินการ 
๑. จาํนวนนิสิตท่ีลงทะเบียนประสบการณภาคสนาม 

จํานวน  ๕๑  คน 
๒. จํานวนนิสิตท่ีคงอยูเม่ือส้ินสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 

จํานวน  ๕๑  คน  คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
๓. จํานวนนิสิตท่ีถอน 
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๓ 

๔. การกระจายระดับคะแนน 
รายวิชานีเ้ปนการประเมินแบบผานหรือไมผาน 
ดังนั้นนิสิตทุกคนไดระดับ S 

๕. ปจจยัท่ีมีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
โดยท่ีการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา จะตองประสานงานกับสถานประกอบการ และมี

การประสานงานกันลวงหนาหลายเดือนตอมาสถานประกอบการบางแหง ประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ จึงมีการลดพนักงานหรือปรับเปลี่ยนการดําเนนิการ ทําใหแผนการรับนิสิตเขาฝกงานถกู
กระทบ บางแหงซ่ึงตอบรับการฝกงานแลว ไดขอปฏิเสธในภายหลัง จึงทําใหเกิดเปนปญหาข้ึน 

 
หมวดท่ี ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 

 
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอดุมศึกษา และ/หรอืสถานประกอบการ/สถานที่ฝก 

การจัดหาสถานประกอบการเพ่ือใหนิสิตฝกงานนั้น มีปญหามากโดยเฉพาะในรายวิชาสห
กิจศึกษา ซ่ึงตองใชเวลาในการปฏบัิติงานถงึ ๔ เดือน ท้ังนี้สวนหนึ่งเกีย่วของกับกฎหมายแรงงาน 
เพราะการรับนิสิตในรายวิชาเขาฝกงานเสมือนเปนพนกังานของสถานประกอบการน้ัน ทางสถาน
ประกอบการจะตองมีตําแหนงรองรับ และตองจายคาจางตามท่ีกฎหมายแรงงานกําหนด ดังนั้น
สถานประกอบการสวนมากจึงมักปฏเิสธการรับนิสิตฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา ถึงแมวาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดเปนแกนนําในการประสานงานระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
สถานประกอบการในการจดัทําขอตกลงความรวมมือ แตก็มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ
นอยมาก 
๒. ผลกระทบตอผลการเรยีนรูของนิสิต 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในขอ ๔.๑ จะไมกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต หากแตเปนปญหาตอ
อาจารยผูรับผดิชอบ ซ่ึงเปนภาระงานท่ีหนกัมากสําหรับผูรบัผดิชอบในการฝกภาคสนาม โดย
เฉพาะสหกิจศึกษา 
๓. การเปลีย่นแปลงท่ีจําเปนเพื่อหลกีเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต 

สถาบันอุดมศึกษา ตองมีหนวยงานภายใน ท่ีดําเนินการเกีย่วกับการฝกงานภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษา เพื่อเปนหนวยงานกลางของสถาบันในการประสานงานกับสถานประกอบการ
ตางๆ 
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มคอ.๖ 

๔ 

หมวดท่ี ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต 
๑.๑ ขอวพิากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 

นิสิตสวนมากมีความพึงพอใจท่ีไดฝกงานในรายวิชาสหกจิศึกษา ท้ังนี้เพราะทําใหได
เรยีนรูและไดประสบการณตรงจากการไดปฏิบัติงานจริง ยิ่งกวานั้นสวนหนึ่ง ก็ไดทํางานเปน
พนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ และสวนหนึ่งก็ไดรับการคัดเลือกเขาเปนพนกังานของสถาน
ประกอบการอ่ืน โดยอาศัยประสบการณท่ีไดจากการฝกในวิชาสหกิจศึกษา อยางไรก็ตามมีนิสิต
บางคนไมประสบความสําเรจ็เทาท่ีควร ซ่ึงอาจเกิดจากบุคลิกสวนตัวหรือมีปญหากับพนักงานพี่
เลี้ยงบาง 

๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยท่ีปรกึษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
กรณีท่ีนิสิตบางคน ไมประสบความสําเรจ็ในการฝกงานในวิชาสหกิจศึกษานัน้ เปน

หนาท่ีของอาจารยท่ีรับผิดชอบ และอาจารยท่ีปรึกษา ตองหาแนวทางแกไขเปนรายกรณ ี
๒. การประเมนิการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรอืพนกังานพี่เลี้ยง 

๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
นิสิตสวนมากมีความรูและความรับผดิชอบดี ตรงเวลาและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนมีความใฝรู แตก็มีจํานวนหนึ่ง ซ่ึงเปนสวนนอยมีการลาปวยบอยครั้งและมีบางคนก็ไป
ปฏิบัติงานสาย 

๒.๒ ความเหน็ของอาจารยผูรบัผดิชอบ/อาจารยท่ีปรกึษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
สําหรับนิสิตท่ีมีปญหาบางคนจะมีการวากลาวตักเตือนในขณะฝกปฏบัิติงานแลว 

ในระยะยาวจะตองมีการวางหลักเกณฑเกีย่วกับการฝกงานใหมากข้ึน เชนกําหนดจํานวนวันหรือ
ขาดหรือสาย หากนิสิตไมปฏิบัติก็ไมผานการประเมินในการฝกงานสหกิจศึกษา 
 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. การดําเนนิการเพือ่ปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งท่ีผานมา 
 เปนรายงานการฝกประสบการณภาคสนามครั้งแรก 
๒. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 
 ไมมี 
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มคอ.๖ 

๕ 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศกึษา/ปการศึกษาตอไป 

กจิกรรมทีต่องการ 
วันท่ีส้ินสุด
กจิกรรม 

ผูรบัผดิชอบ 

๑. ปรับปรุงหลักเกณฑท่ีใชในการ
ประเมินการฝกงาน 
๒. ประสานงานกับสถานประกอบการ 
๓. จดัปฐมนเิทศการฝกงานสหกิจศึกษา 
๔. ใหนิสิตสมัครไปปฏิบัติงาน 

กันยายน 
๒๕๕๒ 

 
สิงหาคม 
๒๕๕๒ 
ตุลาคม 
๒๕๕๒ 
กันยายน 
๒๕๕๒ 

อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 
 
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ 

 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามเสนอตออาจารย
ผูรบัผดิชอบหลกัสูตร 

ขอใหเสนอตอมหาวิทยาลยัเพื่อจัดต้ังหนวยงานกลางในการดําเนนิงานเก่ียวกับวิชาสหกิจศึกษา 
เพื่อเปนหนวยงานบริหารการฝกงานของนสิิตทั้งมหาวิทยาลยั 

 
 ชื่ออาจารยผูรบัผิดชอบ / อาจารยท่ีปรกึษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

ลงชือ่ ___________________________________     
วันท่ีรายงาน _____________________________  
 
 ชื่อผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
 

ลงชือ่ ___________________________________     
วันท่ีรายงาน _____________________________  
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มคอ.๗ 
 

๑ 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 
---------------------- 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยตะวันออก 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะโลจิสติกส 
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑.  หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
๒.  ระดับคุณวุฒิ ระดับท่ี ๒ ปริญญาตรี 
๓.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารยไพโรจน   เราธนชลกุล ประธานหลักสูตร 
ผศ.ทวีศักดิ ์ เทพพิทักษ ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ผศ.ณกร อินทรพยุง ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๔.  วันท่ีรายงาน 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ 

๕.  ปการศึกษาท่ีรายงาน 
ปการศึกษา ๒๕๕๑ 

๖.  สถานท่ีตัง้ 
จังหวดัชลบุรี 
 

หมวดท่ี ๒ ขอมูลเชิงสถิต ิ
๑.  จํานวนนิสิตชั้นปท่ี ๑ ท่ีรับเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน 

จํานวน ๕๔ คน 
๒.  จํานวนนสิิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปท่ีรายงาน 

๒.๑  จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษากอนกาํหนดเวลาของหลักสูตร 
 ไมมี 

๒.๒  จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลาของหลักสูตร 
 จํานวน ๕๒ คน 

 ๒.๓  จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกาํหนดเวลาของหลักสูตร 
  ไมมี 
 ๒.๔  จํานวนนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ 
  ไมแยกวิชาเอก
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๓.  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
๓.๑  รอยละของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 

 ๙๖.๓๐ 
ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจยัหลัก หรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษา

ของนิสิต 
-  นิสิตยายคณะในช้ันปท่ี ๒ จํานวน ๑ คน 
-  นิสิตถึงแกกรรมในช้ันปท่ี ๓ จํานวน ๑ คน 

๔.  จํานวนและรอยละของนิสิตท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 

ชั้นปท่ี จํานวนนิสิตในแตละชั้นป 
จํานวนนิสิตท่ีสอบผาน 
ตามแผนการศึกษา 

รอยละของนิสิตท่ีสอบผาน 
ตามแผนการศึกษา 

๑ ๕๔ ๕๔ ๑๐๐ 
๒ ๕๓ ๕๓ ๑๐๐ 
๓ ๕๓ ๔๓ ๘๑.๑๓ 
๔ ๕๒ ๕๒ ๑๐๐ 

๕.  อัตราการเปล่ียนแปลงจํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา 
สัดสวนของนสิิตที่สอบผานตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบ

กับจํานวนนิสิตท้ังหมดของรุนในปท่ีผานมา 
นิสิตช้ันปท่ี ๑ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๒       ๙๘.๑๕% 
นิสิตช้ันปท่ี ๒ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๓        ๑๐๐% 
นิสิตช้ันปท่ี ๓ ท่ีเรียนตอช้ันปท่ี ๔       ๙๘.๑๑% 

๖.  ปจจัยหรือสาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา 
(๑)  เม่ือส้ินปท่ี ๑ นิสิตบางสวนลาออกเพือ่ไปเรียนตอท่ีสถาบันอ่ืน 
(๒)  นิสิตขอยายวิชาเอกหรือยายคณะ 
(๓)  ประสบอุบัติเหตุจนไมสามารถศึกษาตอได หรือตาย 

๗.  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา 
วันท่ีสํารวจ  ๒๕  พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 จํานวนแบบสอบถามท่ีสง    ๕๒   ฉบับ 
 จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ    ๕๒   ฉบับ 
 รอยละของผูตอบแบบสอบถามกลับ   ๙๐ 
 
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
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มคอ.๗ 
 

๒ 

ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน 
การไดงานทํา ทํางานตรง 

สาขาท่ีเรียน 
ทํางานไมตรง 
สาขาท่ีเรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอ่ืน 
ยังไมไดงานทํา 

จํานวน ๔๓ ๗ ๒ - - 

รอยละ ๘๒.๗๐ ๑๓.๔๖ ๓.๘๔ - - 

๘.  การวิเคราะหผลท่ีได 
เนื่องจากเปนบัณฑิตรุนแรก ดังนั้นจึงไมสามารถเปรียบเทียบผลกับรุนกอนได อยางไรก็

ตาม หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรท่ีประสบความสําเร็จสูงมากเพราะภายใน ๘ เดือนท่ีนิสิตสําเร็จ
การศึกษาสามารถหางานทําไดทุกคน ยกเวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอจํานวน ๒ คน 

หมวดท่ี ๓ การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร 
 

๑.  การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
ไมมี 

๒.  การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
ไมมี 

หมวดท่ี ๔ ขอมูลสรุปของรายวิชาในหลักสูตร 
๑.  สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา / ปการศึกษา 

จํานวนนิสิต การกระจายระดับคะแนน 
รายวิชา ลง 

ทะเบียน
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U W 

ภาคตน 
ภาษาอังกฤษ ๑ 

 
๕๔ ๕๔ ๒ 

 
๕ 

 
๑๕ 

 
๒๐

 
๑๒

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ๕๔ ๕๔ ๓ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๙ - - - - - - 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๕๔ ๕๔ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๓ ๖ - - - - - - 
มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ ๕๔ ๕๔ ๑๕ ๑๒๑๘ ๙ - - - - - - - 
ศิลปะและวัฒนธรรม ๕๔ ๕๔ ๙ ๑๕ ๒๐ ๑๐ - - - - - - - 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับธุรกิจ ๕๔ ๕๔ ๑๕ ๒๐ ๑๐ ๙ - - - - - - - 
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑ ๕๔ ๔๔ ๕ ๗ ๘ ๘ ๗ ๔ ๕ - - - ๑๐
การบัญชีการเงิน ๕๓ ๕๓ ๓ ๑๐ ๑๕ ๑๒๑๓ - - - - - - 
ภาษาอังกฤษทางดานมนษุยศาสตรและ ๕๓ ๕๓ ๓ ๖ ๒๐๒๐ ๔ - - - - - - 
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๓ 

จํานวนนิสิต การกระจายระดับคะแนน 
รายวิชา ลง 

ทะเบียน
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U W 

สังคมศาสตร 
สถิติเบ้ืองตน ๕๓ ๕๓ ๖ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๔ - - - - - - 
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ๕๓ ๕๓ ๑๕ ๑๐ ๒๐ ๘ - - - - - - - 
กฏหมายท่ีเกี่ยวของกับโลจสิติกส ๕๓ ๕๓ ๔ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๔ - - - - - - 
เศรษฐศาสตรการขนสง ๕๓ ๕๓ ๕ ๑๒๑๘ ๑๐ ๘ - - - - - - 
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 
โลจิสติกส 

๕๓ ๕๓ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐ ๓ - - - - - - 

หลักการตลาด ๕๓ ๕๓ ๑๐ ๑๕ ๑๘ ๗ ๓ - - - - - - 
การประกันภัยในอุตสาหกรรม ๕๓ ๕๓ ๗ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๓ - - - - - - 
การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณัฑ ๕๓ ๕๓ ๕ ๑๐ ๑๒๑๓ ๑๓ - - - - - - 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ๕๓ ๕๓ ๘ ๑๒ ๑๐ ๑๓ ๑๐ - - - - - - 
การออกแบบและการปฏิบัติการ
คลังสินคา 

๕๓ ๕๓ ๕ ๗ ๘ ๒๐ ๑๐ ๓ - - - - - 

โลจิสติกสระหวางประเทศ ๕๒ ๕๒ ๑๐ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๙ - - - - - - 
การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง ๕๒ ๕๒ ๔ ๘ ๙ ๑๙ ๑๒ - - - - - - 
วิธีวิจยัธุรกิจ ๕๒ ๕๒ ๑๕ ๒๐๑๕ ๒ - - - - - - - 
สัมมนา ๕๒ ๕๒ ๒๐๑๘ ๑๔ - - - - - - - - 
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส ๒ ๕๒ ๕๒ ๑๕ ๑๗ ๘ ๘ ๔ - - - - - - 
กาจัดการทาเรือ ๕๓ ๕๓ ๑๓ ๑๗ ๑๐ ๘ ๕ - - - - - - 
การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีตั้งเชิง 
กลยุทธ 

๕๒ ๕๒ ๒ ๑๐ ๑๘ ๑๐ ๑๒ - - - - - - 

ภาคปลาย 
ภาษาอังกฤษ ๒ 

 
๕๔ 

 
๕๔ 

 
๓ 

 
๖ 

 
๑๐ 

 
๑๘ 

 
๑๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

หลักการจัดการ ๕๔ ๕๔ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๘ ๖ - - - - - - 
กฎหมายธุรกจิ ๕๔ ๕๔ ๗ ๖ ๘ ๑๙ ๑๔ - - - - - - 
สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ ๕๔ ๕๔ ๑๒๑๘ ๑๕ ๕ ๔ - - - - - - 
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๔ 

จํานวนนิสิต การกระจายระดับคะแนน 
รายวิชา ลง 

ทะเบียน
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U W 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๕๔ ๕๔ ๑๘ ๑๘ ๑๒ ๖ - - - - - - - 

คณิตศาสตรท่ัวไป ๕๔ ๕๔ ๑๕ ๑๖ ๙ ๑๐ ๔ - - - - - - 
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๒ ๕๔ ๕๔ ๖ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ ๗ ๒ - - - - 
การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ๕๔ ๕๔ ๑๕ ๑๖ ๑๙ ๔ - - - - - - - 
ภาษีอากร ๕๑ ๓๑ - ๑ ๒ ๘ ๗ ๑๐ ๓ ๑๐ - - ๑๐
การเงินธุรกิจ ๕๓ ๕๓ ๕ ๗ ๘ ๑๕ ๑๘ - - - - - - 
การฟง-พูดเพือ่งานอาชีพ ๕๓ ๕๓ ๓ ๘ ๑๙ ๑๐ ๑๓ - - - - - - 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ๕๓ ๕๓ ๔ ๗ ๑๘ ๑๑ ๑๓ - - - - - - 
การจัดการดานการปฏิบัติการ ๕๓ ๕๓ ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๑๓ - - - - - - - 
การจัดการการจัดหา ๕๓ ๕๓ ๘ ๑๒๒๐ ๑๐ ๓ - - - - - - 
ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ ๕๓ ๕๓ ๒ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๘ - - - - - - 
การจัดการทรัพยากรมนษุย ๕๓ ๕๓ ๑๕ ๑๘ ๑๒ ๘ - - - - - - - 
การขนสงและการกระจายสินคา ๕๓ ๕๓ ๑๐ ๑๕ ๑๗ ๗ ๔ - - - - - - 
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ ๕๓ ๕๓ ๒ ๘ ๑๘ ๑๒๑๓ - - - - - - 
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ๕๓ ๕๓ ๓ ๖ ๑๕ ๑๔ ๑๘ - - - - - - 
การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีตั้งเชิง 
กลยุทธ 

๕๓ ๕๓ - ๑๒๑๘ ๑๐ ๑๓ - - - - - - 

หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส ๕๓ ๕๓ ๑๕ ๑๒๑๘ ๘ - - - - - - - 
สหกิจศึกษา ๕๒ ๕๒ - - - - - - - - ๕๒ - - 
 
๒.  การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกต ิ

๒.๑ รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๒๑๑๕ แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑ 

ความไมปกตท่ีิพบ 
นิสิตถอนรายวิชา 

- การดําเนินการตรวจสอบ 
 สอบถามจากนิสิตท่ีขอถอนรายวิชา 
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๕ 

๒.๑ รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๒๑๑๕ แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑ 

ความไมปกตท่ีิพบ 
นิสิตถอนรายวิชา 

- เหตุผลท่ีทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑท่ีตั้งไว 
 นิสิตมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาไมเพียงพอ สืบเนือ่งจากสําเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมท่ีเนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร 
- มาตรการแกไขท่ีไดดําเนินการแลว (หากจําเปน) 
 ควรจัดใหมีการสอนเสริม หรือจัดใหนิสิตรุนพี่สอนเสริมใหรุนนอง 

๒.๒ รหัสและขอสอบรายวิชา 
๒๐๘๒๓๑ ภาษีอากร 

ความไมปกตท่ีิพบ 
นิสิตตก และถอนรายวิชาเปนจํานวนมาก 

- การดําเนินการตรวจสอบ 
 สอบถามจากนิสิต และอาจารยผูสอน 
- เหตุผลท่ีทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑท่ีตั้งไว 
 เปนรายวิชาท่ีเขาใจยาก มีเนือ้หาท่ีซับซอน ตลอดจนในการจัดการเรียนการสอนจะจดัเปน
กลุมใหญมีนิสิตเรียนรวมกัน ๒๕๐ คน (เรียนรวมกับหลายสาขาวิชา) 
- มาตรการแกไขท่ีไดดําเนินการแลว (หากจําเปน) 
 ควรจัดสอนเปนกลุมเล็ก หากสอนเปนกลุมใหญ ควรจดัใหมีการสอนเสริม 
 

๓.  การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
๓.๑ รายวิชาท่ีไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไมไดเปดสอน 

รหัสและขอรายวิชา คําอธิบาย มาตรการทดแทน 
ท่ีไดดําเนนิการ (ถามี) 

๙๐๒๓๑๒ เศรษฐศาสตรการขนสง ไมมีอาจารย เปล่ียนแปลงแผนการศึกษา 
๙๐๑๓๕๑ กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส อาจารยไมพรอม เปล่ียนแปลงแผนการศึกษา 
๙๐๔๓๓๑ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ไมมีอาจารย เปล่ียนแปลงแผนการศึกษา 

๓.๒  วิธีแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน 
รายวิชาเกือบท้ังหมดสอนครบถวน ในบางรายวิชาท่ีจดัตารางสอนไวแลว ตรงกับ

วันหยุด อาจารยผูสอนจะนดั ใหนิสิตมาเรียนชดเชยในตอนเย็นหรือไมชวงเวลาทีน่สิิตมีช่ัวโมงวาง
ตรงกัน 

มีบางรายวิชา อาจารยผูสอนไมไดสอนบางหัวขอเพราะเปนหัวขอท่ีไมยาก แตก็ให
นิสิตไปคนควาหรืออานเองและอาจใหสงเปนรายงานสรุป 
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๖ 

 

หมวดท่ี ๕ การบริหารหลักสูตร 
๑.  ปญหาอุปสรรค 

การบริหารหลักสูตรโดยมีการจัดวางระบบที่ดีจะไมมีปญหา อยางไรกต็าม เนื่องจากใน
หลักสูตรนี้สถานประกอบการเนนใหนิสิตทุกคน ตองผานวิชาสหกิจศึกษา และปญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนก็คือการจัดหาสถานประกอบการท่ีเหมาะสมใหนิสิตไปฝกงานนั้น จะหาไดยากมากโดย
สถานประกอบการบางแหงไมมีนโยบายในการรับนิสิตฝกงาน และบางแหงไมรับเพราะไมมี
งบประมาณ จายเบ้ียเล้ียงใหนิสิตฝกงาน ถึงแมวามหาวิทยาลัยไมเรียกรองเบ้ียเล้ียงใหนิสิต           
แตสถานประกอบการก็ไมกลาปฏิบัติเพราะเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมายแรงงาน 
๒.  ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ถึงแมนิสตจะไมฝกงานตามรายวิชาสหกิจศึกษา ก็มีผลกระทบไมมากนัก เพราะส่ิงท่ีขาด
ไปคือ ประสบการณตรง แตอยางไรก็ตาม นิสิตก็ยังไดประสบการณจากวิทยากรท่ีมีประสบการณ
มาถายทอดใหนิสิตได โดยในหลักสูตรกําหนดใหมีการเชิญวิทยากรท่ีมีประสบการณมาใหความรู
และถายทอดประสบการณใหนิสิตดวย 
๓.  แนวทางการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคในอนาคต 

จะตองมีโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการณเพื่อสนบัสนุน
และรวมมือกนัในการแกปญหาการฝกงานของนิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

หมวดท่ี ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 
๑.  การประเมินผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา 
 วันท่ีสํารวจ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ 
 ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
 นิสิตท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษารอยละ ๘๐ มีความเหน็วาเนื้อหาสาระในหลักสูตรตรง
กับงานท่ีไปฝกปฏิบัติ และมีนิสิตสวนหนึ่งไดงานทําแลว มีสวนนอยท่ีเสนอใหเพิ่มการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
 ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 โดยท่ีการฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา เปนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปน
เวลา ๔ เดือน ดังนั้นความรูท่ีนิสิตไดรับไปเม่ือตรงกับงานท่ีไปฝก ก็เปนการยืนยันวาเม่ือนิสิตสําเร็จ
การศึกษาและไปทํางานแลว จะสามารถทํางานไดทันทีสําหรับวิชาภาษาอังกฤษนั้น กมี็รายวิชาใน
หลักสูตรหลายวิชาแลว อาจจะตองจดัสอนพิเศษเพิ่มเติมนอกหองเรียนใหแกนิสิตท่ีมีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษไมดี 
 

502



มคอ.๗ 
 

๗ 

๑.๒  ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑ 
  ไมมี 
๒.  การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ 

ในการประเมินหลักสูตรโดยผูเกี่ยวของ มีการดําเนนิการดังนี ้
-  คณะจัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิตในดานความเหมาะสม

ของหลักสูตร จุดเดนและขอดอยของหลักสูตรตลอดจนขอเสนอแนะ 
-  โดยท่ีในหลักสูตรนี้นิสิตตองฝกงานในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา และ

ตามกระบวนการ มีการจัดใหอาจารยไปนเิทศนิสิตในระหวางการฝกงาน ในการนี้อาจารยจาก
มหาวิทยาลัยมโีอกาสพบปะและแลกเปล่ียนความเห็นกบัพนักงานของสถานประกอบการ จึงเปน
โอกาสที่ไดทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับตัวนิสิตและรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงจะไดขอมูลหรือ
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตร 

๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
จากการดําเนินการ สถานประกอบการมีความเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสม

ครอบคลุมงานท่ีสถานประกอบการดําเนนิการ แตก็มีขอเสนอแนะเก่ียวกับทักษะการใช
คอมพิวเตอร โดยเฉพาะการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
เสนอคณะใหปรับปรุงรายวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส โดยเพิ่ม 

เนื้อหาในสวนท่ีเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ซ่ึงอาจดําเนินการปรับปรุงเล็กนอยโดย
ปรับเฉพาะรายวิชา 

๒.๒ ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ 
ไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางหลักสูตร จะปรับปรุงเฉพาะคําอธิบายรายวิชา ใน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ 
 ๓.๑ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร 

 
ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนนิงานหลักสูตร 

๘๐% ๙๐%  
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๘ 

 
ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 

ภายใน 
๓๐ วัน 

๓๐ วัน 

 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

ภายใน 
๖๐ วัน 

๕๐ วัน 
 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีกําหนดในมคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 

๑๐๐% ๙๐%  

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ี
แลว   

มี ครบถวน  

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ไมมี
อาจารย
ใหม 

- - 

504



มคอ.๗ 
 

๙ 

 
ตัวบงชี ้ เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับก ารพัฒนาทางวชิาการ   
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

๑๐๐% ๑๐๐%  

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ตอป 

๖๐% ๗๐%  

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ 
จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

๓.๕ ๔.๑๘  

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต
ใหม เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

ไมต่ํา
กวา ๓.๕ 

๓.๖  

๑๓. นิสิตอยางนอยรอยละ ๙๕  ผานการฝกงานสหกิจ
ศึกษา 

๙๕% ๙๐%  

๑๔. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ  
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

๖๐% ๖๕%  

๑๕. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในป     
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

๘๐% ๘๕%  

 ๓.๑  เกณฑการประเมิน 
  มีการดําเนนิงานตามขอ ๑-๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน  
ท่ีระบุไวในแตละป 
 สรุปผลการประเมิน 
  ในการประเมินเม่ือครบรอบหลักสูตร มีการดําเนินงานครบต้ังแตขอ ๑ ถึงขอ ๕ 
และบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ี ๑๒ ตัว จาก ๑๔ ตวั โดยไมมีการประเมินในขอ ๘ เน่ืองจากไมมี
อาจารยใหม ซ่ึงคิดเปนรอยละ ๘๕.๗๑ ซ่ึงถือวาผานการประเมิน 
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๑๐ 

หมวดท่ี ๗ คุณภาพของการสอน 
 

๑.  การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
 ๑.๑  รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
  (๑)  รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน มี ๑๐ รายวิชา ไดแก 
   - เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
   - การประกนัภยัในอุตสาหกรรมขนสงและบริการโลจิสติกส 
   - การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
   - การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง 
   - การจัดการการจัดหา 
   - ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ 
   - การขนสงและกระจายสินคา 
   - การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 
   - การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ 
   - การตัดสินใจดานตําแหนงท่ีตั้งเชิงกลยุทธ 
  ทุกรายวิชาใชวิธีการประเมินโดยนิสิต ผูสังเกตจากภาควิชาและคณะกรรมการท่ี
แตงต้ังโดยภาควิชา จะประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาขอสรุปและขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา 
 ๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
  ผลการประเมินอยูในระดับดี แตก็มีบางประเด็นเกี่ยวกับวิธีสอนในบางรายวิชายัง
ตองปรับปรุงเพื่อใหนิสิตมีความเขาใจไดดยีิ่งข้ึน 
๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 

จากการประเมินของนิสิต ไมมีขอเสนอแนะตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอน 
นอกจากขอใหจัดจํานวนช่ัวโมงท่ีเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายใหมากข้ึน เพราะจากการบรรยาย
ของวิทยากรทําใหนิสิตไดรับการถายทอดประสบการณจากวิทยากรคอนขางมาก 
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจาก
บุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ
ผลการเรียนรูตามกลุมสาระหลักท้ัง ๕ ประการ
ใหระบุปญหาท่ีพบพรอมท้ังขอเสนอแนะนําใน
การแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีข้ึน 

แนวทางแกไขปรับปรุง (เชน การฝกอบรมหรือ
การใหคําแนะนํา หรือการแกปญหาวิธีการอ่ืน
ใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปล่ียนแผนกาํหนด
การศึกษา) ควรระบุรายวิชาท่ีไดแกไขหรือ
ปรับเปล่ียน 

๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
นิสิตสวนใหญมีวินัย ตรงเวลามีความรับผิดชอบ 

 
นิสิตท่ีมีปญหาไดแกไขโดยการอบรมหรือ
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๑๑ 

สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจาก
บุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ
ผลการเรียนรูตามกลุมสาระหลักท้ัง ๕ ประการ
ใหระบุปญหาท่ีพบพรอมท้ังขอเสนอแนะนําใน
การแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีข้ึน 

แนวทางแกไขปรับปรุง (เชน การฝกอบรมหรือ
การใหคําแนะนํา หรือการแกปญหาวิธีการอ่ืน
ใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปล่ียนแผนกาํหนด
การศึกษา) ควรระบุรายวิชาท่ีไดแกไขหรือ
ปรับเปล่ียน 

มีความซ่ือสัตยสุจริต และเคารพในกฎระเบียบ
อยางไรก็ตาม มีนิสิตนอยมากท่ียังมีปญหาใน
เร่ืองตรงเวลา และความรับผิดชอบ 

แนะนําเพิ่มเตมิและใหปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

๒.๒ ความรู 
นิสิตมีความรูและความเขาใจหลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกสและศาสตรท่ี
เกี่ยวของ ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตได 

 
ไมมี 

๒.๓ ทักษะทางปญญา 
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหและ
แกปญหาทางโลจิสติกสได โดยมีผลการเรียนรู
ท่ีแตกตางกันตามศักยภาพของแตละบุคคล 

 
ไมมี 

๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
สวนมากดี มีบางคนท่ียังมีความรับผิดชอบนอย 
ดานภาวะผูนําทุกคนอยูในระดับดี 

ใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชากวดขันในดาน
ความรับผิดชอบ และจะตองฝกอยางสมํ่าเสมอ
จนนิสิตติดเปนนิสัยที่มีความรับผิดชอบท้ังตอ
ตนเองและสังคม 

๒.๕ ทักษะการวิเคราะห การส่ือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
นิสิตสวนมากมีทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลขอยู
ในระดบัดี ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอไดทุกคน แตมีบางคนยังส่ือสารโดยใช
ภาษาอังกฤษไมดีนัก 

 
 
- ควรใหนิสิตอานตําราเรียนท่ีเปนภาษาอังกฤษ
มากข้ึน 
- อาจตองมีการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มข้ึนเฉพาะนิสิตท่ียังมีปญหา 

๓.  การปฐมนเิทศอาจารยใหม 
อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศท้ังจากคณะและมหาวทิยาลัย โดยอาจารยใหมจํานวนสอง

คนเขารวมปฐมนิเทศท้ังหมด นอกจากนี้คณะยังจัดใหมีระบบอาจารยพี่เล้ียง โดยใหอาจารยอาวุโส
เปนพี่เล้ียงของอาจารยใหม เพื่อใหการแนะนําท้ังในเร่ืองของการปฏิบัติงานเปนอาจารยและในเร่ือง
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๑๒ 

เกี่ยวกับการสอน การวัดผลและประเมินผล ซ่ึงเห็นวาประสบความสําเร็จอยางดยีิ่ง ทําใหอาจารย
ใหมไดรับคําแนะนําท่ีดีในการปฏิบัติตนเปนอาจารยท่ีด ี

นอกจากนี้สําหรับอาจารยพเิศษท่ีเปนอาจารยใหม ก็จะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียด
และวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวชิาตลอดจนกฎเกณฑของการประเมินผล พรอมท้ังมอบ
เอกสารท่ีเกี่ยวของใหอาจารยพิเศษ 
๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

๔.๑ โดยท่ีอาจารยของคณะมีจํานวนไมมากนัก ดังนัน้กจิกรรมการพัฒนาวิชาชีพ จึงจัด
รวมกับคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัย  เชน การอบรมเกี่ยวกบัการสอนและการประเมินผล จะจัดโดย
มหาวิทยาลัยมีอาจารยเขารวมอบรมตลอดท้ังปท่ีรายงานมากกวารอยละ ๕๐ ของอาจารยท้ังหมด 
นอกจากนี้กจ็ะสนับสนุนใหอาจารยไปรวมประชุมสัมมนา หรือเสนอผลงานทางวิชาการนอก
มหาวิทยาลัย ตามความตองการและสาขาวิชาท่ีอาจารยแตละคนสนใจและอยูในสาขาวิชาท่ีอาจารย
ปฏิบัติงาน 

สําหรับบุคลากรสนับสนุนการศึกษา จะไดรับการอบรมในเร่ืองท่ีเกีย่วของกับแตละคน 
เชน การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร การจัดการเก่ียวกับ E-learning เปนตน 

๔.๒  สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีมีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
ผูเขารวมกิจกรรมสวนมากมีความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจน

มีความเหน็วากิจกรรมท่ีจัดเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของแตละคน 
 

หมวดท่ี ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 
 

๑.  ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน 
 (๑) มีการดําเนนิการจัดทําหลักสูตรและรายละเอียดตาง ๆ ตาม มคอ.๓ ถึง มคอ.๗ เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส 
 (๒) มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญในหลายรายวิชา 
 (๓) สัดสวนนสิิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําสูงเกนิไป 
ความเห็นของหลักสูตรหรือผูรับผดิชอบหลักสูตรขอคิดเห็นท่ีไดรับการเสนอแนะ 
 (๑) จดัการเรียนการสอนโดยมีระบบและกลไกในการบริหารเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 (๒) บางรายวชิามีปญหาท่ีไมสามารถสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 (๓) คณะพึงจดัสรรอัตราอาจารยเพิ่มใหแกสาขาวิชานี ้
๒.  แนวทางการแกไข / ปรับปรุง 
 (๑) ปรับปรุงใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหมีจํานวนรายวชิามากข้ึน 
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มคอ.๗ 
 

๑๓ 

 (๒) หากไมไดรับการจัดสรรอัตราอาจารยเพิ่ม ตองเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาชวย
สอนใหมากข้ึน เพื่อแบงเบาภาระงานของอาจารยประจํา 

หมวดท่ี ๙ แผนการดําเนินงานเพื่อการพฒันาหลักสูตร 
 

๑.  ผลการดาํเนินการตอเนื่องจากรายงานปท่ีแลว 

แผนการดาํเนนิงาน 
วันสิ้นสุดการ

ดําเนินการตามแผน 
ผูรับผดิชอบ ความสําเร็จของแผน 

๑.๑ ปรับปรุงกลยุทธ
การสอนในรายวิชา
เศรษฐศาสตรการ
ขนสง 

กรกฎาคม ๒๕๕๔ อาจารย ก. ดําเนินการแลว 

เหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินไดสําเร็จ ไมมี 

๒.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
(๑)  ขอเสนอในการปรับโครงสราง 

ไมมี 
(๒)  ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา 
 ไมมี 
(๓)  กจิกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 

ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานดาน NQF ณ ตางประเทศในประเทศท่ีดําเนนิการกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และประสบความสําเร็จในการดําเนินการ 
 

๓.  แผนปฏิบตัิการใหมสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๒ 

แผนปฏิบตัิการ วันท่ีคาดวาจะส้ินสุดแผน ผูรับผดิชอบ 
๑. ปรับปุรงหลักสูตร (ปรับยอย) 
ปรับเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี 
สารสนเทศสําหรับโลจิสติกส 
๒. จัดสอนเสริมรายวิชาแคลคูลัส 
๓. จัดสอนเสริมภาษาอังกฤษให
นิสิตช้ันปท่ี ๓-๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๔ 
 
 

กันยายน ๒๕๕๔ 
กุมภาพนัธ ๒๕๕๕ 

ผศ.ณกร 
 
 

ดร.ไพโรจน 
อจ.สารัตน 
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มคอ.๗ 
 

๑๔ 

เสนอประธานหลักสูตร / หัวหนาภาควิชา 
เพื่อทราบผลการดําเนินงานของหลักสูตร และพิจารณาแผนดําเนินงานปรับปรุงท่ีเสนอ 

ลงช่ือ............................................................  
 (ดร.ไพโรจน  เราธนชลกุล) 
   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   วันท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
รับทราบและเห็นชอบ ตามแผนดําเนินงานปรับปรุงท่ีเสนอ 

ลงช่ือ............................................................  
 (ผศ.ดร.ณกร  อินทรพยุง) 
       ประธานหลักสูตร 
 
รับทราบและเห็นชอบ ตามแผนดําเนินงานปรับปรุงท่ีเสนอ 

ลงช่ือ............................................................  
 (ดร.ไพโรจน  เราธนชลกุล) 
       คณบดีคณะโลจิสติกส 
        ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
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หนา ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ  ๗๗ ง              ราชกิจจานุเบกษา                         ๒๑   มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา 

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการ
โรงแรมและเพื่อประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม ของสถาบันอดุมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดท้ังใน
ระดับชาติและระดับสากลและสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๒ 
เมื่อวันท่ี ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ใหใชประกาศน้ีเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับ
ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรน้ีอยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตร 
ใหเปนไปตามประกาศน้ีภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

ขอ ๓ ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. 
๒๕๕๓ เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศ 

ขอ ๔ ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอดุมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเปนท่ีสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชินวรณ  บุณยเกียรติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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  มคอ.๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาการทองเที่ยว และการโรงแรม 

 

๑.   ชื่อสาขาวิชา  สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
 

๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)  

ศศ.บ. (การทองเที่ยว) 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  
 ศศ.บ. (การโรงแรม) 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยวและการโรงแรม) 
 ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)  

  

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Tourism)  
 B.A. (Tourism) 

Bachelor of Arts (Hotel)  
B.A. (Hotel) 
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
B.A. (Tourism and Hotel) 
 

 หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต      
สวนปริญญาบัณฑิตอ่ืนๆ ที่มีการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามชื่อ
ปริญญาของตน และใชเน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรมเปนหลักในการพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ 

    

๓.   ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมเปนสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีลักษณะสําคัญ คือ 

การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติ สาขาวิชานี้จึงมีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การบริการ 
การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจัย ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของชาติ การศึกษาสาขาวิชานี้ ผูเรียนสามารถขยายองคความรูใหสูงขึ้นจนถึงระดับ 
ปริญญาเอกได บัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพในการใหบริการ การปฏิบัติงานและการบริหาร  
ในหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอื่นๆ 
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มคอ. ๑ 

 

 

๒

๔.   คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
บัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมพึงมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน ดังนี้ 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. มีความรอบรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยวและ 

การโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับ
มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

๓. มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

๔. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ทั้งดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

๕. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย  
๑ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

๖. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 

 

๕.   มาตรฐานผลการเรียนรู 
บัณฑิตในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
๕.๑.๑ มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ 

ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕.๑.๒ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางสม่ําเสมอ 
๕.๑.๓ มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
           มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
๕.๑.๔  มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
 

๕.๒  ความรู 
๕.๒.๑ มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 

  ภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
๕.๒.๒ มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ 
๕.๒.๓ มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน

งานอาชีพ  
๕.๓ ทักษะทางปญญา 
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๓

๕.๓.๑ มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 
ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและ
เชิงลึก 

๕.๓.๒ มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก 
  ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

๕.๓.๓ มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
         เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

 

๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 

  บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ 
  ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

๕.๔.๒ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
   และตรงตามมาตรฐานสากล 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑ มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 

  อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๕.๒ มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

และวัฒนธรรม 
๕.๕.๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รู จักเลือก 

  รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเร่ือง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 

๕.๕.๔ มีความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 
  การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

 

๖.   องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
ไมมี 
 

๗.   โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแตละหมวด และหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนของหมวด 
วิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีลักษณะบูรณาการความรูทางวิชาการและ 
วิชาชีพ เนนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงตองกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี 
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๔

๑)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่เปนความรูพ้ืนฐานในวิชาชีพที่ผูเรียนจําเปนตองศึกษา     
เพ่ือเตรียมความพรอม และเพ่ิมศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะ 

๒)  วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระ และองคความรูเฉพาะดานของสาขาวิชาที่
กําหนดใหตองเรียน และเปนวิชาที่ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได แบงออกเปน 

-  วิชาเฉพาะบังคับ หมายถึง วิชาที่ผูเรียนในหลักสูตรนี้จําเปนตองเรียนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

-  วิชาเฉพาะเลือก หมายถึง วิชาที่เพ่ิมเติมจากวิชาเฉพาะบังคับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ หรือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานในระดับสากล 

๓)  วิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ    
โดยเปดโอกาสใหผู เรียนเลือกเรียนวิชาใดๆ  ก็ได ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ เปดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

๔)  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ซึ่งเปน
การฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพแบบนับชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)  (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 

 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 

๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 

 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการทองเที่ยว)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือ 
         ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงค     
ของหลักสูตร 
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๕

 

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 
 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
       ๗.๒.๑ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

     ๗.๒.๑  วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการโรงแรม)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือ 

               ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงค     
ของหลักสูตร 

 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาตองการพัฒนาหลักสูตรใหมีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมรวมกัน สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งดานการทองเที่ยวและการโรงแรมใหมี 
จํานวนหนวยกิตใกลเคียงกัน  และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี     
ของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

๘.   เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
เน้ือหาสาระสําคัญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมไดจากการบูรณาการศาสตรที่เกี่ยวของ 

และจากกรอบโครงสรางสมรรถนะสาขาอาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรมแบบสากลในระดับ
อาเซียน และระดับภูมิภาคอื่นของโลก มากําหนดเปนกลุมความรูหลัก ซึ่งถือวาเปนเน้ือหาสาระสําคัญ
ของสาขาวิชา และจัดเปนกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังตอไปน้ี 

๘.๑   กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระในเรื่องตางๆ 
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มหัวขอ เ น้ือหาสาระ รายวิชา และจํานวน 
หนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร 
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-  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการทองเที่ยวและการโรงแรม (Introduction to Tourism and Hotel) 
-  ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว (Tourist Characteristics and Behavior) 
-  จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) 
-  การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  
-  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Information Technology - 

 for Tourism and Hotel) 
-  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเที่ยวและการโรงแรม  
   (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
-  การสื่อสารขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication) 

๘.๒ กลุมวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมหัวขอ เน้ือหาสาระ  
รายวิชา และจํานวนหนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะ
จําแนกออกเปน ๒ กลุมยอย ดังนี้ 
๘.๒.๑ กลุมวิชาเฉพาะบังคับ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

(๑)  กลุมวิชาการทองเที่ยว (Tourism) ประกอบดวย 
(๑.๑)  กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism 

Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้  
- การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism Planning and 
   Development)  
-  การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource Development) 
-  การทองเที่ยวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
-  การทองเที่ยวชุมชน (Community-Based Tourism)   
-  การจัดการโครงการการทองเที่ยว (Tourism Project Management)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว (Survey and Research for 

 Tourism)  
-  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Logistics for Tourism 

 Industry)  
-  การสัมมนาการทองเที่ยว (Seminar on Tourism) 

 

           (๑.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business 
Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้  

-  การวางแผนและการจัดนําเที่ยว (Tour Planning and Organizing)  
-  การดําเนินงานนําเที่ยว (Tour Operations)  
-  งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)  
-  การตลาดการทองเที่ยว (Tourism Marketing)  
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-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว (Accounting and Finance 
                                        for Tour Business)  

-  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business Management)  
-  การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเที่ยว (Travel Agency   
   Management)  
-  การออกบัตรโดยสาร (Ticketing) 

  

(๒)   กลุมวิชาการโรงแรม (Hotel) ประกอบดวย 
(๒.๑)  กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการโรงแรม  

(Hotel Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้  
-  การตลาดโรงแรมและการขาย (Hotel Marketing and Sales)  
-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม (Accounting and 

      Finance for Hotel Business) 
-  การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Planning 

 and Development)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการโรงแรม (Survey and Research for Hotel) 
-  การสัมมนาการโรงแรม (Seminar on Hotel) 

 

(๒.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการหองพัก (Hotel Room Operation 
and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้  

-  การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา (Front Office 
              Operation and Management)   

-  การดํ า เนินงานและการจั ดการงานแมบ าน  (Housekeeping 
Operation and Management) 

(๒.๓)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and 
Beverage Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังนี้  

-  การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and  
 Beverage Service and Operation) 

-  การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Catering Operation and 
 Service)  

-  การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage 
 Management) 

-  การจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management) 
-  การดําเนินงานและการจัดการครัว (Kitchen Operation and 

 Management) 
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๘.๒.๒  กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

   (๑)  กลุมวิชาความสนใจเฉพาะที่ผูเรียนตองการจะเลือกเรียน ครอบคลุมหัวขอที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปพัฒนาเปนรายวิชาขึ้นเองได เชน  

-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Management) 
-  การจัดการการทองเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Management)  
-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism Management)  
-  การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)  
-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management) 
-  การจัดการสปา (Spa Management)  
-  การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 

          (MICE Management)  
-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Management)  
-  การจัดการอาหารนานาชาติ/ทองถิ่น (International/Local Cuisine 
    Management)  
-  การออกแบบอาหาร (Food Styling)  
-  การจัดการสโมสรและบาร (Club and Bar Management)  

(๒) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ หมายถึง วิชาภาษาตางประเทศที่มี
เนื้อหาสาระของความรู และทักษะที่ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ
การทองเที่ยวและการโรงแรม โดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา ๑ ภาษา  

 

๘.๓ วิชาเลือกเสรี  เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
 

๘.๔ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ เปนการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 
หรือ ๑ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบนับชั่วโมง ตองมีระยะเวลาในการฝกจํานวนไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงตอเนื่องกัน และควร
พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนแบบสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่รับเขาในรุนตอไป 
 

๙.  กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
     การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูเปนเง่ือนไขสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี 
คุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
สถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ดังนี้ 

๙.๑   กลยุทธการสอน ประกอบดวย 
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 ๙.๑.๑ กลยุทธการสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับการเรียนรายวิชาใหมีเนื้อหา 
สอดคลองตอเน่ืองกัน ใหเกิดการพัฒนาความรู และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ใหสูงขึ้น 
ตามระดับชั้นป และใหมีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรสูรายวิชาตางๆ 
อยางครบถวน 

 ๙.๑.๒ กลยุทธการสอนในระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก  

 (๑)  การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนในการตั้งคําถาม คิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู และ
จําเปนในการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน วิธีการสอนจึงมีความ
หลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา/ 
สถานการณจําลอง เปนตน 

  (๒)  การสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ (competency based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ 
พรอม ๆ กับการผนึกรวมองคความรู จนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
การฝกงานภาคสนาม การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน ทัศนศึกษา การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เปนตน 

 ๙.๒   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย 

๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผูเรียน และผลการเรียนรูที่ตองการวัด เชน การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเปนการประเมินโดยตนเอง  
โดยผูสอน และโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

๙.๒.๒  เกณฑการวัดและประเมินผลความรู อาศัยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหสถาบันอุดมศึกษาเปน 
ผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม 
ตามพัฒนาการของผูเรียนสําหรับการใหชวงระดับคะแนนใหเปนไปตามนโยบายการวัดผลของ 
สถาบันอุดมศึกษา  
 

๑๐.   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา    

เพ่ือยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาใน
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังนี้ 
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๑.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ 
ที่ตองการทวนสอบ 

๒.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการใหคะแนนใน 
แตละรายวิชา 

๓.สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination) 
โดยใชขอสอบกลางที่ เห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา  

๔.บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ีประเมินหลักสูตร  
๕.ผูประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑิตประเมินทักษะการปฏิบัติงาน โดย

ใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 

เม่ือดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
เพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

๑๑.   คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
ผูเขาศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรี ตองจบการศึกษาชั้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ 
ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/ หรือของสถาบัน 

การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวิชาระหวางสถาบันสามารถกระทําไดเม่ือสถาบันอุดมศึกษา 
ไดรับการเผยแพรหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และใหเปนไปตามประกาศ 
ทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ สวนการเทียบโอนโดยใชประสบการณของผูที่จะเขาศึกษา ผูขอเทียบโอนตองผาน   
การทดสอบผลการเรียนรูที่ตองการเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทียบโอนโดยใหเปนไปตาม 
ระเบียบขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาดวย 

 

๑๒.   คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมตองมีคณาจารยและ

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ ดังนี้  
๑.  จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ มีจํานวน ๕ คน และในจํานวนนี้ตองมีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรง 
หรือสัมพันธกับสาขาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  
อยางนอย ๒ คน ในกรณีที่คุณวุฒิการศึกษาสัมพันธกับสาขาวิชา ควรมีประสบการณการทํางานในสาขา 
วิชาชีพตามหลักสูตรไมนอยกวา ๒ ป 

๒. คุณสมบัติของอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ ควรเปนผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับ 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรมที่แสดงวามีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของ
อุตสาหกรรมนี้ 
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มคอ. ๑ 

 

 

๑๑

๓. สัดสวนอาจารยตอนักศึกษา ใชเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time 
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร การจัดการ การทองเที่ยว 
คือ ๑: ๒๕ 

๔.  บุคลากรสนับสนุนควรมีทักษะทางวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม มีความรูความเขาใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในหองฝกปฏิบัติ และสามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในเบื้องตนได  
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตามความจําเปน และใหมีการพัฒนาดาน
วิชาชีพอยางตอเน่ือง   
 

๑๓.   ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใหการสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพ่ือใหการจัดการเรียน 
การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ดังนี้ 

๑. มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอกับ 
ผูเรียน เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

๒. มีการจัดหาและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว และ/หรือ 
            การโรงแรม 

๓. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงาน และ
การจัดการในธุรกิจการทองเที่ยว การโรงแรม และหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศเพื่องาน
อาชีพ 

๔. มีการสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหนักศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ 

 

๑๔.    แนวทางการพัฒนาคณาจารย 
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาคณาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

อยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังนี้ 
 

๑๔.๑    การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่รับเขาใหม 
๑.  การจัดประชุมหรือการอบรมอาจารย เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคของการจัด 

การศึกษา เปาหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรูที่มุงหวัง 
๒. การจัดหาคูมือการปฏิบัติงานอาจารย ใหเขาใจระเบียบของสถาบัน การจัดทํา 

หลักสูตร ประมวลการสอน และการเปนอาจารยที่ปรึกษา 
๓. การเขารวมสังเกตการณและฝกปฏิบัติการสอน โดยใชระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือศึกษา 

กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผล 
 

๑๔.๒   การพัฒนาและสงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกอาจารย 
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มคอ. ๑ 

 

 

๑๒

๑.  การเพิ่มคุณวุฒิใหถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความ 
สัมพันธกับสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธดานการ
ทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรม  

๒. การผลิตผลงานวิจัย สาขาวิชาควรกําหนดเปาหมายชิ้นงานวิจัยในแตละป และควร 
พัฒนาระบบสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย  

๓. การดํารงตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาควรมีระบบการพัฒนาคณาจารยใหเขาสู 
ตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ  

๔. การกําหนดภาระหนาที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งการสอน 
การวิจัย  และการใหบริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหวาง
งานดานตาง ๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนาจูงใจใหใหอาจารยสนใจการใหบริการทาง
วิชาการตามความถนัด 

๕. การเขารวมประชุมทางวิชาการ เพ่ือการเพิ่มพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัย 
๖. การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

(on the job training) ในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 
 

๑๕.   การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
         สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมี 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.๓ และ 
มคอ.๔  (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
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มคอ. ๑ 

 

 

๑๓

จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ 
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน 
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ

ดีตอเน่ือง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มี
การดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป 

 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
         สูการปฏิบัติ 
        สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน /ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา         
การทองเที่ยวและการโรงแรม ควรดําเนินการดังนี้ 

๑๖.๑  พิจารณาความพรอมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตางๆ     
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

๑๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งประกอบดวย 
กรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ 
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเปนบุคคลภายนอก อยางนอย ๒ คน เพื่อ 
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ 
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ 
เรียนรูซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
ของตนมีคุณลักษณะเดน  หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุ ฒิและสาขาวิชาเ ดียวกันของ 
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๑๔

สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนที่ 
สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือ 
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ 
ความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  

๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ. ๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ  พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะ
ทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายใหภาควิชาหรือสาขาวิชา
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จ
เรียบรอยกอนการเปดสอน  

๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได 
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของ 
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 
ภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน 

๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซ่ึงสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปด 
สอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา 
อนุมัติ 

๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕  แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละ 
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียด 
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชา 

๑๖.๘  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชา และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว  ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุง 
และพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปน
จะตองปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได  
 ๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
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๑๕

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป  
 

๑๗.   การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
        ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร   
           (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา    
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก .พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอ หรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: 
TQR) เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปน้ี 

๑๗.๑  เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอน และไดแจงสํานักงาน  
         คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา  
         อนุมัติหลักสูตรน้ัน 
๑๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง  
         สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป  
         นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมที่ไดกําหนดตัวบงชี้ และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม  
           ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร   
๑๗.๓  หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป  
๑๗.๔  กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
ถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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(ตัวอยาง) 
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ศลิปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา การทองเท่ียว  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา                 วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศลิปาชีพ 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
                หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียว 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม                 ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการทองเท่ียว  
ชื่อยอ                  ศศ.บ.(การทองเท่ียว) 
ชื่อเต็ม                 Bachelor of Arts  (Tourism)  
ชื่อยอ                  B.A. (Tourism) 

3. วิชาเอก  
การดําเนินงานธุรกิจนําเที่ยว  การพัฒนาการทองเท่ียว 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       126  หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

5.2  ภาษาที่ใช  ภาษาไทย 
  5.3  การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนิสิตไทยและนิสิตแลกเปลี่ยนระหวางประเทศที่ใชภาษาไทยได 
       5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน   เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
       5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553  
                    เปดสอนภาคตน ปการศึกษา 2553 
                    คณะกรรมการการศึกษาไดใหความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใน 
                    การประชุม ครั้งที่ 12/2552 วันที่ 16 ธันวาคม 2552  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ / เห็นชอบ 
                    หลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 2/2553  วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 
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7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ในปการศึกษา 2555  
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
     หลักสูตรน้ีไดออกแบบไวเพ่ือใหนิสิตที่จบการศึกษาสามารถทํางานในธุรกิจการทองเที่ยว ได เชน ธุรกิจ
นําเที่ยว ธุรกิจการบิน  ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจการทองเที่ยว  โดยผูจบการศึกษา
สามารถเลือกตําแหนงงานในธุรกิจเหลาน้ันได เชน การทํางานในแผนกขาย แผนกรับจอง แผนกตอนรับ หรือ
งานธุรการในสวนของการติดตอส่ือสารในระบบสากล การเปนมัคคุเทศก และการเปนผูประกอบธุรกิจการ
ทองเท่ียวและธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก เปนตน  นอกจากนี้ยังสามารถทํางานในหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทใน
การเสนอนโยบาย กํากับ ดูแล วางแผน และพัฒนาการทองเท่ียว 
9. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
1.  รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ                   x xxxx xxxxx xx x 
     รองศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
     ค.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2514) 
     Maîtrise ès Lettres (Langue et Littérature Française) Université de Besançon (2519) 
     Higher Graduate Diploma in Economics of Tourism, Université d’Aix-Marseille III (2527) 
     ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2545) 

2.  ผศ. นุชนารถ  รัตนสวุงศชัย                      x xxxx xxxxx xx x 
    ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
    อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2525) 
    Master of Sciences (Tourism Planning) University of Surrey (2533) 

3.  อ. เจริญพร  เพ็ชรกิจ                              x xxxx xxxxx xx x 
         อาจารย สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

    ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2521) 
    ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการทองเท่ียว) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2548)  

10.   สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1.  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

11.1.1 ความสําคัญของรายไดของประเทศที่เกิดจากการทองเท่ียวที่มีบทบาทสูงมากทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 

11.1.2 การกระจายรายไดที่เกิดจากการทองเท่ียวที่มีผลตัวคูณสูง (multiplier effect) 
11.1.3 การจางแรงงานที่เกิดจากการทองเที่ยวมีอัตราสูงมาก เพราะอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เปนอุตสาหกรรมที่ตองการแรงงาน 
11.1.4 การแขงขันในระหวางประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางทางการทองเที่ยวที่ตองการ

แรงงานที่มีความรู และคุณภาพ 
11.1.5 การรวมมือกันทางเศรษฐกิจ (economic integration) ระหวางประเทศในภูมิภาค

ใกลเคียง เชน การกําหนดสมรรถนะของบุคลากรในธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมใน
ระดับชาติและในระดับอาเซียน 

11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
11.2.1 การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนยายทางวัฒนธรรม ทั้งในและตางประเทศที่ตองมีการจัดให

มีการสงเสริมโดยการทองเท่ียว 
11.2.2 พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่ตองเปนไปในทางสงเสริมความเขาใจอันดีระหวาง

มวลชน และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
11.2.3 การมีสวนรวมของชุมชนตอการวางแผนและพัฒนาการทองเท่ียว 
11.2.4 การใชการพัฒนาการทองเท่ียวเปนปจจัยในการดํารงรักษาและอนุรักษวัฒนธรรมและ

มรดกทางประวัติศาสตร 
11.2.5 การรวมมือทางการศึกษาเพ่ือสรางแนวทางในการแลกเปลี่ยนแรงงานที่มีมาตรฐาน

ทางการทองเท่ียว 
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 
12.1.  การพัฒนาหลักสูตร 

12.1.1 หลักสูตรตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

12.1.2 ตองสรางหลักสูตรใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งภายในและตางประเทศ 
12.1.3 หลักสูตรตองมีแนวทางในการที่จะใหผูจบการศึกษาเปนที่ตองการของธุรกิจการ

ทองเท่ียว 
12.1.4 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควา ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ

และสังคม 
12.1.5 หลักสูตรตองไดรับการพิจารณาใหมีลักษณะเฉพาะของแตละทองถิ่น 
12.1.6 หลักสูตรตองพัฒนาใหผูเรียนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรูที่เปนมาตรฐาน มีภูมิ

ปญญาทองถิ่น แกปญหาเฉพาะหนาได และดํารงชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมได 
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12.2. ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.2.1 สถาบันตองผลิตบัณฑิตที่มีบุคลิกภาพและมาตรฐานเปนที่ตองการของสังคมใน

ประเทศ และความตองการระดับนานาชาต ิ
12.2.2 สถาบันตองรบัผิดชอบในการระดมสรรพกําลังเชิงวชิาการเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนมี

ความพรอมในการเรียนทุกดาน 
12.2.3 สถาบันตองเปนหนวยงานที่เปนผูนําเชิงวิชาการและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมโดย

ใหผูเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมหรือชุมชน  
12.2.4 สถาบันตองพฒันาใหมีการแลกเปลีย่นเชงิวิชาการในระหวางคณาจารยและผูเรียนกับ

ในระหวางสถาบันในตางประเทศและนานาชาติ เพ่ือปรับระดับมาตรฐานการศึกษาให
เปนสากล และแลกเปลี่ยนแรงงานกันไดอยางมีประสิทธภิาพ 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ / ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  (เชน  รายวิชาท่ี

เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  

13.1      กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่เปดสอนโดยคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืน 
                   -  กลุมวิชาศึกษาทั่วไป ไดแก กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร 
                      กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาภาษา และกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ 

13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีที่นิสติจากคณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอ่ืนสามารถมาเรียน 
     ได 

                   ทุกรายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ นิสิตหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเปนวิชาโท และวิชาเลือก 
               เสรี  

13.3  การบริหารจัดการ   
13.3.1 ใหมีการปรึกษาหารือระหวางผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

เพ่ือใหไดเน้ือหาความรูและทักษะทางการทองเท่ียวตามความตองการของหลักสูตร 
13.3.2 สํารวจความตองการเชิงวิชาชีพจากผูประกอบการการทองเที่ยวและการโรงแรม

รวมกันกับผูสอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.3.3 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความตองการหรือเง่ือนไขการเรียนรูและทักษะ

วิชาชีพเปนระยะ เพ่ือแสวงหาลูทางในการปรับปรุงรายวิชารวมกัน 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.   ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   

1.1   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว มีปรัชญาของหลักสูตรดังนี้ 
         1.1.1  สาขาวิชาการทองเท่ียวมีลักษณะบูรณาการเชิงประยุกตศาสตรตาง  ๆ  ที่เก่ียวของมาพัฒนา

เปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
         1.1.2  สาขาวิชาน้ีมีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การส่ือสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความเปนเอกลักษณของชาติ  
         1.1.3  สาขาวิชาน้ีจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของภาคธุรกิจ สังคม ทั้งในระดับชาติ

และนานาชาติ 

1.2 ความสําคัญ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเท่ียว มีความสําคัญ ดังนี้ 
1.2.1  พัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไทย 
1.2.2  พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการแขงขันในตลาดแรงงานสากลโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภูมิภาคอาเซียน 
1.2.3  สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และ

หนวยงานภาคเอกชนในการสอน การบริการวิชาการ และวิจัย 

1.3 วัตถุประสงค    หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว มีวัตถุประสงคสําคัญที่ถือวา 
เปนความรับผิดชอบของสถาบัน เพ่ือใหบัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

     1.3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3.2  มีความรอบรูทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยว  มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืน
ของโลก 

1.3.3   มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง 
เหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

1.3.4   มีความสามารถในการทํางานกับผูอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้ง
ดานความรู ทักษะวิชาชีพ และคุณธรรมอยางตอเน่ือง 

1.3.5  มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1  ภาษา 
รวมทั้งสามารถส่ือสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

1.3.6  มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา  
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยวมีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา ยุทธศาสตร และตัวบงชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป นับจากเปด 
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงชี ้

ตัวบงชี้  
1.  จํานวนหนวยงานภาครัฐที่เขารวม 

เครือ ขายมีไมนอยกวา 5 หนวยงาน 
2. จํานวนหนวยงานภาคเอกชนที่เขารวม 

เครือขายมีไมนอยกวา  5  หนวยงาน 
3. จํานวนครั้งในการประชุมรวมกันมีไม

นอยกวา  1  คร้ัง/ป 

1. สรางเครือขายกับ
หนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อ 
วิเคราะหความตองการ 

      และแนวโนมความ 
      เปลี่ยนแปลงของ 
      อุตสาหกรรม  
 หลักฐาน 

1. รายงานการประชุม 
2. บันทึกการปรึกษากับหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน 

ตัวบงชี ้
1. จํานวนครัง้ในการสํารวจมีไมนอย กวา 

2  คร้ัง ภายในรอบ 5ป 
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง

นอย  3 ประเด็น คือ  
      -  แนวโนมของอุตสาหกรรม 
       -  คุณสมบัติของแรงงานที่เปนที่  
        ตองการ  
      -  ความรูและทักษะดาน 
        การทองเที่ยว และการโรงแรม 
        ที่จําเปนตอการทํางาน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ความเปลี่ยนแปลงของ 
อุตสาหกรรม 
การทองเท่ียวและ 
ความตองการของธุรกิจ 
การทองเท่ียวและ 

     การโรงแรม 
 
 
 

2.   สํารวจความตองการของ 
ธุรกิจการทองเท่ียวและ 
การโรงแรม 

 

หลักฐาน 
รายงานการสํารวจ 
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน / ตัวบงชี ้

ตัวบงชี้  
1.  จํานวนครั้งในการสํารวจมีไมนอย 

กวา  1  คร้ัง/ป 
2. รายงานการสํารวจแสดงขอมูลอยาง

นอย  3 ประเด็น คือ  
      -  รูปแบบและลักษณะของปจจัย 

    สนับสนุนที่เปนทีต่องการ 
       - ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
           ในการจัดการและการใชปจจัย 
           สนับสนุนอยางมีประสิทธิภาพ 
       - ความเปนไปไดในการพัฒนา / 
         ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนตาม 
         ขอเสนอแนะ 

1. สํารวจความตองการของ
นิสิตและผูสอน  

หลักฐาน 
รายงานการสํารวจ 
ตัวบงชี ้
1. จํานวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา

ไมนอยกวา 10% 
2.  จํานวนอุปกรณ/กิจกรรม/โครงการที่ 

ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนมี 
ไมนอยกวา 2 รายการ/ป 

2. ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.   จัดหาและจัดสรรทุนเพือ่ 
ปรับปรุงปจจัยสนับสนุน
การเรียนการสอนใหมี
ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

หลักฐาน 
1. จํานวนเงินทนุ 
2. จํานวนเงินรายจาย 
3. จํานวนอุปกรณ/กิจกรรม/โครงการที่

ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ     ระบบทวิภาค ประกอบดวย 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 หรือภาคตน และ 
ภาคเรียนที่ 2 หรือภาคปลาย 
     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน     การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนสามารถกระทําไดตาม
ความจําเปนของผูเรียน และตามแผนการสอนในหลักสูตร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับนโยบายของสถาบัน 

     1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  ใชระบบทวิภาคตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
               ภาคตน                       เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 
               ภาคปลาย                    เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ 
               ภาคฤดูรอน                  เดือนเมษายนถงึเดือนพฤษภาคม 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 2.2.1  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา 
 2.2.2  ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑของ สกอ. 
 2.2.3  ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสถาบัน (รับตรง) 

2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา  
 2.3.1  นิสิตมีพ้ืนฐานความสามารถทางภาษาตางประเทศไมเทากัน และยังไมสามารถสื่อสารเพ่ือ

การปฏิบัติงานไดอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
2.3.2  นิสิตยงัไมมีทักษะในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 2.3.3  นิสิตบางคนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ไมสอดคลองกับลักษณะของงานบริการ 
 2.3.4  นิสิตบางคนมีบุคลกิภาพ มนุษยสัมพันธ และสุขภาพไมสอดคลองกับงานบริการ 

     2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนิสิตตามขอ 2.3 
2.4.1  จัดทดสอบความสามารถทางภาษา เพ่ือการจัดหลักสูตรสอนเสริม โดยสถาบันจัดใหมี

หองปฏิบัติการภาษา และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมีจํานวนเหมาะสมกับผูเรียน 
2.4.2  กําหนดตารางเวลาใหนิสิตฝกฝนความสามารถภาษาตางประเทศ และระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ใชในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
2.4.3  กําหนดใหแตละรายวิชาสอดแทรกความรูและทักษะทางดานการบริการ และการพัฒนา

บุคลิกภาพ 
2.4.4  จัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิต เพ่ือใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2.5  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

ปการศึกษา ปที ่1 ปที ่2 ปที ่3 ปที่ 4 รวม จํานวนบัณฑติที่คาดวาจะจบการศึกษา 
2553 60 - - - 60 
2554 60 60 - - 120 
2555 60 60 60 - 180 
2556 60 60 60 60 240 
2557 65 60 60 60 245 

คาดวาจะมีผูจบการศึกษาตลอดหลักสูตร ปละ
60 คน  เร่ิมจบการศึกษาป 2557 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร และงบประมาณเงินรายไดของภาควิชาศิลปาชีพ คณะ
มนุษยศาสตร ดังนี้ 
งบประมาณแผนดินของคณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย 
งบบุคลากร                                                                               xxxxxxxxx 
       หมวดเงินเดือน         xxxxxx 
       หมวดคาจางประจํา    xxxxxx 
งบประมาณเงินรายไดของภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร ประกอบดวย 
งบดําเนินงาน                                                                            xxxxxxxxx 
       หมวดคาตอบแทน  xxxxxx 
       หมวดคาใชสอย     xxxxxx 
       หมวดคาวัสดุ        xxxxxx 
งบลงทุน                                                                                  xxxxxx 
       หมวดคาครุภัณฑ   xxxxxx 
งบอุดหนุน                                                                                xxxxxx 
       หมวดคาใชจายเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือการดําเนินงาน  xxxxxx 

2.7  ระบบการศึกษา  
        หลักสูตรภาคปกติ ใชแบบการเรียนในชั้นเรียน  
2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
        การเทียบโอนจากตางสถาบัน เปนไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและของสถาบัน 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1 หลักสูตร   

3.1.1  จํานวนหนวยกิต 
          หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  126 หนวยกิต เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร                              126 หนวยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไมนอยกวา            30 หนวยกิต 
      -  กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  ไมนอยกวา             6 หนวยกิต 

-  กลุมวิชาภาษา                        ไมนอยกวา           12 หนวยกิต 
 ภาษาตางประเทศ             ไมนอยกวา             9 หนวยกิต 
 ภาษาไทย                      ไมนอยกวา             3 หนวยกิต 

 -  กลุมวิชาสังคมศาสตร                ไมนอยกวา             6 หนวยกิต 
 -  กลุมวิชามนุษยศาสตร               ไมนอยกวา             3 หนวยกิต 
 -  กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ    ไมนอยกวา             3 หนวยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน                    ไมนอยกวา            84 หนวยกิต 
  วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ           ไมนอยกวา      24 หนวยกิต 
  วิชาเฉพาะ                               ไมนอยกวา      60 หนวยกิต 

• วิชาเฉพาะบังคับ                 ไมนอยกวา      30 หนวยกิต 

• วิชาเฉพาะเลอืก                  ไมนอยกวา      30 หนวยกิต 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 
 ง. หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ       ไมนอยกวา            6 หนวยกิต 
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3.1.3  รายวิชา  
        ความหมายของรหัสประจําวิชาในหลักสูตร 

 01                     หมายถึง          วิทยาเขตบางเขน 
 390                   หมายถึง           รหัสสาขาวิชาการทองเท่ียว 
 เลขสามตัวหลัง มีความหมายดังน้ี 

เลขตัวหนา    หมายถึง           ระดับชั้นป 
เลขตัวกลาง   หมายถึง           กลุมวิชา 
     1         หมายถึง            วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
     2         หมายถึง            วิชาเฉพาะบังคับ – การทองเท่ียว 
     3         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – การทองเท่ียว 
     4         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาอังกฤษ 
     5         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาฝรั่งเศส 
     6         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาเยอรมัน 
     7         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาญ่ีปุน 
     8         หมายถึง            วิชาเฉพาะเลือก – ภาษาจีน 
     9         หมายถึง            วิชาวิจัย วิชาสหกิจศึกษา 
เลขตัวทาย   หมายถึง           ลําดับรายวิชาในแตละกลุม และ 0 หมายถึง วิชาสหกิจศึกษา    

-  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ             24 หนวยกิต 
01390111  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
               (Tourism Industry) 
01390112  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร  3(3-0-6) 

                   (Introduction to Lodging and Food Service Business) 
01390113  จิตวทิยาการบริการ  3(3-0-6) 

                   (Service Psychology) 
01390214  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
               (Information Technology for Tourism and Hotel) 
01390215  พฤติกรรมของนักทองเท่ียว  3(3-0-6) 
               (Tourist Characteristics and Behavior) 
01390316  การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
               (Human Resource Management for Tourism and Hotel)                 
01390317  จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

                   (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
01390318  สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
               (Seminar on Tourism and Hotel) 
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-  วิชาเฉพาะ                     60 หนวยกติ 
   วิชาเฉพาะบังคับ             30 หนวยกิต 

 01390221  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 
 (Tour Business Management) 

 01390222  การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
 (Travel Agency Operation and Management) 

 01390223  การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5) 
               (Organization of Tour Procedures)  
 01390224  ทรัพยากรการทองเท่ียวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6) 

 (World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand) 
 01390225  การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Tourism Resource Development) 
 01390326  การตลาดการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
                (Tourism Marketing) 
 01390327  งานมัคคุเทศก 3(2-2-5) 
                (Tour Guiding) 
 01390328  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 
                (Accounting and Finance for Tour Business) 
 01390329  การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

 (Tourism Industry Planning and Development) 
 01390491  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

 (Survey and Research for Tourism) 

-  วิชาเฉพาะเลือก          30 หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาการทองเท่ียว  ไมนอยกวา   15  หนวยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

01390231  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
(Cultural Tourism Operation and Management) 

01390232  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงสขุภาพ 3(3-0-6) 
(Health Tourism Operation and Management) 

01390233  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวชุมชน 3(3-0-6) 
(Community-Based Tourism Operation and Management) 

01390334  การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียว 
เพ่ือเปนรางวลั 3(3-0-6) 
(MICE Operation and Management) 
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01390335  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 
(Airline Business Operation and Management) 

01390336  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสําราญ  3(3-0-6) 
(Cruise Business Operation and Management) 

01390337  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
(Logistics for Tourism Industry) 

 
             2.  กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ  ไมนอยกวา  15  หนวยกิต เลือกศึกษา 
ภาษาตางประเทศเพ่ืองานอาชีพ  1 ภาษา จํานวน  5 รายวิชา   15  หนวยกิต โดยตองศึกษาภาษาใดภาษา
หนึ่งมาแลวจากกลุมวิชาภาษาตางประเทศ 9 หนวยกิต ในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
 

 -  ภาษาอังกฤษ 
01390241  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

                       (English for Conversation and Communication) 
01390242  ภาษาอังกฤษสาํหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
               (English for Tourism Business) 
01390343  ภาษาอังกฤษสาํหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
               (English for Tour Conducting) 
01390344  ภาษาอังกฤษสาํหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
               (English for Tourism Personnel) 
01390445  ภาษาอังกฤษสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
               (English for Hospitality Industry) 

-  ภาษาฝรั่งเศส 
01390251  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(French for Conversation and Communication) 
01390252  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Business) 
01390353  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(French for Tour Conducting) 
01390354  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Personnel) 
01390455  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
(French for Hospitality Industry) 
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-  ภาษาเยอรมัน 

01390261  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
(German for Conversation and Communication) 

01390262  ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
(German for Tourism Business) 

01390363  ภาษาเยอรมันสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(German for Tour Conducting) 

01390364  ภาษาเยอรมันสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
(German for Tourism Personnel) 

01390465  ภาษาเยอรมันสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 
(German for Hospitality Industry) 

-  ภาษาญี่ปุน 
01390271  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการส่ือสาร 3(2-2-5) 

(Japanese for Conversation and Communication) 
01390272  ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Business) 
01390373  ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tour Conducting) 
01390374  ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Personnel) 
01390475  ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Japanese for Hospitality Industry) 

-  ภาษาจีน 
01390281  ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Chinese for Conversation and Communication) 
01390282  ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5)  

(Chinese for Tourism Business) 
01390383  ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(Chinese for Tour Conducting) 
01390384  ภาษาจีนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Chinese for Tourism Personnel) 
01390485  ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Chinese for Hospitality Industry) 

541



มคอ. 2 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   15 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
วิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต เลือกเรียนจากรายวิชาระดับปริญญาตรีทีเ่ปดสอนในมหาวิทยาลยั โดย

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
 
ง.  หมวดวิชาการฝกประสบการณวิชาชพี  6 หนวยกติ 
     00390490  สหกิจศึกษา  6 (- - -)  (1 ภาคการศึกษา) 
                    (Co-operation Education)   

3.1.4 แผนการศึกษา     
แนวการจัดชั้นเรียนแตละภาคการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียว 

ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 
 วิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
3(3-0-3)  วิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร 
3(3-0-3) 

 วิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(3-0-3)  วิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร 3(3-0-3) 

 วิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3(3-0-3)  วิชาในกลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ 3(2-2-5) 

 ภาษาตางประเทศหน่ึงภาษา 3(2-2-5)  ภาษาตางประเทศหน่ึงภาษา 3(2-2-5) 

 ภาษาไทย 3(3-0-3) 01390112 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและ
บริการอาหาร 

3(3-0-6) 

01390111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 3(3-0-6) 01390113 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) 

 18(- - -)  18(- - -) 
 

ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 

 ภาษาตางประเทศหน่ึงภาษา 3(2-2-5)  ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 

 ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 01390215 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 3(3-0-6) 

01390214 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 

3(2-2-5) 01390223 การจัดนําเท่ียว 3(2-2-5) 

01390221 การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 01390225 การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

01390222 การดําเนินงานและการจัดการ 
ตัวแทนการทองเที่ยว 

3(3-0-6) 01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 

01390224 ทรัพยากรการทองเที่ยวของโลกและ
ของไทย 

3(3-0-6)  วิชาเลือกเสรี 3(3-0-3) 

 18(- - -)  18(- - -) 
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ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 

 ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5)  ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 

01390316 การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับ 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 01390317 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ 
การทองเที่ยวและการโรงแรม 

3(3-0-6) 

01390326 การตลาดการทองเท่ียว 3(3-0-6) 01390318 สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

01390328 การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจ 
นําเท่ียว 

3(3-0-6) 01390327 งานมัคคุเทศก 3(2-2-5) 

01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 01390329 การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 

3(3-0-6) 

01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3) 
  18(- - -)   18(- - -) 

 

ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 ปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 

 ภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ 3(2-2-5) 01390490 สหกิจศึกษา 6(- - -) 

01390491 การสํารวจและวิจัยสําหรับ 
การทองเที่ยว 

3(2-2-5)    

01390xxx วิชาเฉพาะเลือก 3(3-0-3)    

 วิชาเลือกเสรี 3(3-0-3)    

  12(- - -)   6(- - -)  
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

01390111  อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
(Tourism Industry) 

   วิวัฒนาการ ความหมาย ความสําคัญ แนวโนม ลักษณะ องคประกอบหลักและองคประกอบ
สนับสนุนของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว แนวคิดเก่ียวกับ 
การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในบรบิทของการเปดเสรีทางการคาการบริการ นโยบาย
และบทบาทของรัฐในการพัฒนาการทองเท่ียวทั้งระดับมหภาคและจุลภาค บทบาท หนาที่ และความ
รับผิดชอบขององคกรทางการทองเท่ียวระดับชาติและนานาชาต ิ
 
01390112  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับธุรกิจที่พัก และบรกิารอาหาร  3(3-0-6)  
               (Introduction to Lodging and Food Service Business) 

วิวัฒนาการ แนวโนม ความสําคัญ โครงสรางการบริหารและการดําเนินงานของธุรกิจที่พักและ
บริการอาหาร แนวคิด รูปแบบ และหลักการจัดการที่ใชในการดําเนินงานของธุรกิจ ทิศทางการแขงขันของ
ธุรกิจ มีการศึกษานอกสถานที่ 
 
01390113  จิตวทิยาการบริการ  3(3-0-6) 

(Service Psychology) 
   พฤติกรรมทางสังคมของบุคคล การเรียนรู แรงจูงใจ คานิยมในการทํางานและการพักผอน  

การปรับหลักจิตวิทยาไปใชในการปฏิบตังิานและการใหบริการ 
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01390214  เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(2-2-5) 
(Information Technology for Tourism and Hotel) 
แนวคิดของระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศและการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการ

จัดการการทองเท่ียวและการโรงแรม การนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการขอมูลใหเปนปจจุบันและ
ทันเวลา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
 
01390215  พฤติกรรมของนักทองเท่ียว  3(3-0-6) 

(Tourist Characteristics and Behavior) 
   การประยุกตใชทฤษฎีทางจิตวิทยาเพ่ือเขาใจแรงจูงใจในการเดินทาง และพฤติกรรมการบริโภค 

ความตองการและความแตกตางของพฤติกรรมของนักทองเท่ียวที่เกิดจากวัตถุประสงคของการเดินทาง 
วัฒนธรรม ลกัษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม 
 
01390221  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 

(Tour Business Management) 
     ความหมาย ความสําคญั ลักษณะ แนวโนม และบทบาทของธรุกิจนําเที่ยว การจัดตั้ง ประเภท 

โครงสรางองคกร การดําเนินงาน ระบบอัตโนมัติ การวางแผนการผลิต การเจรจาตอรอง การตลาด การ
บริหารงานบุคคล และการเงินของบริษทันําเที่ยว 
 
01390222  การดําเนินงานและการจัดการตัวแทนการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

(Travel Agency Operation and Management) 
ความหมาย ความสําคัญ ขอบขาย ประเภท บทบาท ความรวมมือของธุรกิจตัวแทนจําหนาย

ทางการทองเท่ียว  การดําเนินธุรกิจ การจัดการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากร แนวโนมของธุรกิจทั้ง
ระดับชาติ และนานาชาต ิ
 
01390223  การจัดนําเที่ยว 3(2-2-5) 

(Organization of Tour Procedures) 
     ประเภท รูปแบบ หลักการ กระบวนการ และองคประกอบของการจัดนําเที่ยว วิธกีารและเทคนิค

ของการสํารวจเสนทางการเดินทางและการเขียนแผนที่ การประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ การคิด
ตนทุนและการกําหนดราคารายการนําเทีย่ว รูปแบบ และการเขยีนรายการนําเที่ยว การประเมินผลการจัด 
นําเที่ยว มีการฝกปฏิบตัินอกสถานที ่
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01390224  ทรัพยากรการทองเท่ียวของโลกและของประเทศไทย 3(3-0-6) 
(World Tourism Resources and Tourism Resources in Thailand) 

               ความหมาย ความสําคัญ ประเภท ลักษณะของทรัพยากรการทองเท่ียวของไทยและของโลก 
เอกลักษณ และคุณคาของแหลงทองเท่ียวทางประวัตศิาสตร ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติ ปจจัยทางภูมิศาสตร สิ่งแวดลอม และอุปสงคของการทองเท่ียวที่มีผลกระทบตอ
ทรัพยากรการทองเท่ียว การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวที่สําคญั มีการศึกษานอกสถานที่  
 
01390225  การพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

(Tourism Resource Development) 
ความสําคัญ และแนวโนมในการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว ประเภท ลักษณะ และการ

ประเมินศักยภาพทรัพยากรการทองเท่ียว หลักการและขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรการทองเท่ียว การ
พัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน บทบาทและความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 
01390231  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

(Cultural Tourism Operation and Management) 
ความหมายของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หลักการ แนวคิด รูปแบบ และองคประกอบของการ

จัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม บทบาทของผูที่เก่ียวของในการพัฒนา การอนุรักษ และการจัดการ 
ปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานในการจัดการการทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและแนวทางแกไข 
กรณีศึกษา 
 
01390232  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวเชิงสขุภาพ 3(3-0-6) 

(Health Tourism Operation and Management) 
ความหมาย ความสําคัญ และววิัฒนาการของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การจัดการการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพอยางยั่งยืน การปรับใชภูมิปญญาในการพฒันาผลิตภัณฑเพ่ือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แนวโนม 
อุปสงคและอุปทานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
 
01390233  การดําเนินงานและการจัดการการทองเท่ียวชุมชน 3(3-0-6) 

(Community-Based Tourism Operation and Management) 
ความหมายของการทองเท่ียวชุมชน การวิเคราะหบทบาทและความสําคัญของชุมชนในแหลง

ทองเท่ียว การสรางจิตสํานึก การพัฒนาศักยภาพ การสรางเครือขาย และการมีสวนรวมของชมุชนในการ
จัดการ และพัฒนาการทองเท่ียว บทบาทของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ปญหา ขอจํากัดและ 
แนวทางการจัดการที่ดี กรณีศึกษา 
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01391316  การจัดการทรัพยากรมนุษยสาํหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 
(Human Resource Management for Tourism and Hotel) 
แนวคิด หลักการ วิธีการและการวางแผนเชิงกลยุทธในการจัดการทรัพยากรมนุษยใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ปญหาของการจัดการทรัพยากรมนุษย บทบาทของภาครัฐและธุรกิจการ
ทองเท่ียวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
01390317  จรรยาบรรณวชิาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

(Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรมที่มีตอลูกคาและสังคม 

แนวคิดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจ กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ปญหาทางจริยธรรมของธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรม แนว
ทางการแกไขและการพัฒนา 
 
01390318  สัมมนาการทองเที่ยวและการโรงแรม 3(3-0-6) 

(Seminar on Tourism and Hotel) 
               การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่มีความสาํคัญตอการพัฒนาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 
01390326  การตลาดการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

(Tourism Marketing) 
               ปจจัยที่มีผลกระทบตอการตลาดการทองเท่ียว การแบงสวนตลาด พฤติกรรมการบริโภคของ
นักทองเท่ียว สวนประสมของการตลาดการทองเท่ียว หลักการและกระบวนการในการวางแผน เทคนิคและ
กลยุทธในการพัฒนาการตลาดการทองเท่ียวทั้งภายในและตางประเทศ แนวทางและเทคนิคการเขียน
แผนงานการตลาด 
 
01390327  งานมัคคุเทศก 3(2-2-5) 

(Tour Guiding) 
     บทบาท หนาที่ ความรบัผิดชอบ บุคลิกลักษณะและจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กระบวนการ 

วิธีการเทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก นนัทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกัน
อุบัติเหตุและการใหความปลอดภัยแกนักทองเท่ียว กฎหมายที่เก่ียวของในงานมัคคุเทศก ระเบยีบพิธีการ 
เขาออกราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาวิชาชพีมัคคุเทศก มีการศึกษาการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ 
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01390328  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว 3(3-0-6) 
(Accounting and Finance for Tour Business)  
ทฤษฎีและแนวคิดของการบัญชีและการเงิน โปรแกรมประยุกตสําหรับการบัญชีและการเงินใน 

ธุรกิจนําเที่ยว กลยุทธการจัดการรายไดและการควบคมุตนทุน  
 
01390329  การวางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 

(Tourism Industry Planning and Development) 
               ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว การวิเคราะหสาเหตุและความเปนไป
ไดของการพัฒนา หลักการและกระบวนการในการวางแผน การประมาณการงบประมาณ แนวทางการ
ดําเนินงาน การควบคุม และการประเมินผล 
 
01390334  การดําเนินงานและการจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล 3(3-0-6) 

(MICE Operation and Management) 
ความหมาย ความสําคัญ ววิฒันาการ และบทบาทของธรุกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และ 

การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวลั ประเภทของการจัดประชุมและนิทรรศการ การวางแผน การบริหารงาน  
การดําเนินงาน การเจรจาตอรอง การตลาด และการประเมินผล 
 
01390335  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจการบิน  3(3-0-6) 

(Airline Business Operation and Management) 
               ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับการดําเนินงานของสายการบิน ระบบสํารองที่นัง่และบตัรโดยสาร การ
บริการภาคพ้ืนในทาอากาศยาน การบริการบนเครื่องบิน การบริการงานคลังสินคาทางอากาศ พฤติกรรม
ผูบริโภคของสายการบิน การสรรหาและการคัดเลือกบคุลากร การตลาดและการขาย กฎหมาย ระเบียบและ
พิธีการในธุรกิจการบิน มีการศึกษานอกสถานที ่
 
01390336  การดําเนินงานและการจัดการธุรกิจเรือสําราญ  3(3-0-6) 

(Cruise Business Operation and Management) 
ประเภทและลกัษณะของเรอืสําราญ โครงสรางการบริหารงานบริษทัเรือสําราญ สวนปฏบิัติงาน

หนาที่ในเรือดานเทคนิค ดานการบริการ และสวนปฏิบตัิงานหนาที่ภาคพ้ืนดิน การเตรียมความพรอมในการ
ใหบริการและลักษณะการสัง่การ การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจเรือสําราญ การควบคุมคณุภาพการ
จัดการ พฤตกิรรมผูบริโภคเรือสําราญ และการวางแผนงานการตลาด 
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01390337  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3(3-0-6) 
(Logistics for Tourism Industry) 
การประยุกตใชความรูดานโลจิสติกสเพื่อการขนสงและกระจายสินคาจากผูผลิตสินคาและการ 

บริการการทองเท่ียว การลําเลียงพัสดุและบรรจุภัณฑ การประกันภัยในการขนสง กฎหมายที่เก่ียวของใน 
โลจิสติกส การวางแผนเพ่ือรองรับอุปสงค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตลาดเชิงกลยุทธของการ
บริการ  

 
01390490  สหกิจศึกษา 6(- - -) (1 ภาคสหกิจศึกษา) 

(Co-operative Education)  
การปฏิบัติงานในฐานะพนกังานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเท่ียวและการโรงแรม การ

จัดทํารายงานการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชพีที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดย
พนักงานพ่ีเลี้ยงและอาจารยนิเทศก 
 
01390491  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Survey and Research for Tourism) 
หลักการสํารวจและวธิีการวจัิย การทบทวนเอกสาร การเลือกปญหา การกําหนดรูปแบบการวิจัย 

การกําหนดวัตถุประสงคและสมมุตฐิาน ประชากร และการสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม การเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและประมวลผลการวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอผลการวิจัย 
 
01390241  ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(English for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาอังกฤษทีเ่หมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390242  ภาษาอังกฤษสาํหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(English for Tourism Business)  
               ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการ
โรงแรม การใชภาษาอังกฤษในการนําเทีย่วชมสถานทีท่างประวตัิศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย การ
อธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม และวถิีชวีิตไทย 
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01390343 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(English for Tour Conducting) 
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยางมี

ประสิทธผิล ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาอังกฤษในการตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ งาน
ฝมือ วัฒนธรรม และวิถชีีวติไทย  
  
01390344  ภาษาอังกฤษสาํหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(English for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390445  ภาษาอังกฤษสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(English for Hospitality Industry) 
การใชภาษาอังกฤษในอตุสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทางการ
ทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390251  ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(French for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาฝรั่งเศสทีเ่หมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390252  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาฝร่ังเศสที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเกีย่วกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาฝรัง่เศสในการนาํเที่ยวชมสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย 
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
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01390353  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(French for Tour Conducting) 
ภาษาฝรั่งเศสในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยางมี

ประสิทธผิล ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาฝรั่งเศสในการตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ 
งานฝมือ วัฒนธรรม และวถิีชีวติไทย  
 
01390354  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(French for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390455  ภาษาฝรั่งเศสสาํหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(French for Hospitality Industry) 
การใชภาษาฝรั่งเศสในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทางการ
ทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390261  ภาษาเยอรมันเพ่ือการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(German for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาเยอรมันที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390262  ภาษาเยอรมันสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(German for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาเยอรมันที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเกีย่วกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาเยอรมันในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย 
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
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01390363  ภาษาเยอรมันสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(German for Tour Conducting) 
ภาษาเยอรมันในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยาง

มีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาเยอรมันในการตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ 
งานฝมือ วัฒนธรรม และวถิีชีวติไทย  
 
01390364  ภาษาเยอรมันสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(German for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390465  ภาษาเยอรมันสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(German for Hospitality Industry) 
การใชภาษาเยอรมันในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทาง 
การทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390271  ภาษาญี่ปุนเพื่อการสนทนาและการส่ือสาร 3(2-2-5) 

(Japanese for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาญี่ปุนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารใน

สถานการณทีแ่ตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาใน
สถานการณการตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390272  ภาษาญี่ปุนสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาญี่ปุนทีใ่ชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาญีปุ่นในการนําเที่ยวชมสถานที่ทางประวัตศิาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย  
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
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01390373  ภาษาญี่ปุนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-5) 
(Japanese for Tour Conducting) 
ภาษาญี่ปุนในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทางประวัตศิาสตรและโบราณคดีอยางมี

ประสิทธผิล ทัง้ในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาญี่ปุนในการตอบขอซักถามเก่ียวกบัศิลปะ งาน
ฝมือ วัฒนธรรม และวิถชีีวติไทย  
 
01390374  ภาษาญี่ปุนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Japanese for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390475  ภาษาญี่ปุนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Japanese for Hospitality Industry) 
การใชภาษาญี่ปุนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทาง 
การทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
 
01390281  ภาษาจีนเพื่อการสนทนาและการสื่อสาร 3(2-2-5) 

(Chinese for Conversation and Communication) 
ทักษะการฟง และการพูดภาษาจีนที่เหมาะสมสําหรับการสนทนาและการสื่อสารในสถานการณที่

แตกตางกัน การทักทาย การแนะนําตัว การนัดหมาย การใหขอมูลขาวสาร การใชภาษาในสถานการณการ
ตอนรับ สถานการณในอดีต และการวางแผนการทํางานในอนาคต 
 
01390282  ภาษาจีนสําหรับธุรกิจการทองเท่ียว 3(2-2-5) 

(Chinese for Tourism Business) 
ทักษะทางภาษาจีนที่ใชในการใหขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและ 

การโรงแรม การใชภาษาจีนในการนําเที่ยวชมสถานทีท่างประวัตศิาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย  
การอธิบายและใหขอมูลสําหรับนักทองเท่ียวเกีย่วกบัศิลปะ วัฒนธรรม และวิถชีวีิตไทย 
 
01390383  ภาษาจีนสําหรับการนําเที่ยว 3(2-2-3) 

(Chinese for Tour Conducting)ภาษาจีนในวิชาชีพซ่ึงจําเปนตอการนําเที่ยวสถานที่ทาง
ประวตัิศาสตรและโบราณคดีอยางมีประสิทธิผล ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ การใชภาษาจีนในการ
ตอบขอซักถามเก่ียวกับศิลปะ งานฝมือ วัฒนธรรม และวิถชีีวติไทย  
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01390384  ภาษาจีนสําหรับบุคลากรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
(Chinese for Tourism Personnel) 
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และ

แกปญหาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและการโรงแรม การสรางบทบาทในสถานการณจําลองในฐานะ
พนักงานตัวแทนจําหนายทางการทองเท่ียว บรษิัทสายการบิน มัคคุเทศก และพนักงานตอนรับ มีการเขียน
โครงงาน การนําเสนอโครงงานดวยวาจา และการอภิปราย 
 
01390485  ภาษาจีนสําหรับอุตสาหกรรมการบริการ 3(2-2-5) 

(Chinese for Hospitality Industry) 
การใชภาษาจีนในอุตสาหกรรมการบริการ โดยเนนภาษาที่เปนทางการสําหรับพนักงาน 

ผูใหบริการในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานในโรงแรม การบริการอาหารและเครื่องด่ืม ตัวแทนจําหนายทาง 
การทองเท่ียว การนําเที่ยว การบริการนันทนาการ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 
3.2  ชื่อ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย เลขประจําตวับัตรประชาชน 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ภาระงานสอน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
การวางแผนและพัฒนาตลาด
การทองเท่ียว 
การ จัดการด านการบริการ
อาหารและเครื่องด่ืม 

390311 
390221 

01390111 
01390215 
01390317 
01390326 
01390491 

2 ผศ. นุชนารถ  รัตนสุวงศชัย การพัฒนาสถานที่ทองเท่ียว 
จิตวิทยาการบริการ 

390232 
390331 
390341 
391111 

01390113 
01390222 
01390225 
01390342 
01390344 

3 นายเจริญพร  เพ็ชรกิจ การจัดนําเที่ยว 
ศิลปะการติดตอ 

390321 
391201 

01390221 
01390223 
01390224 
01390231 
01390361 
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ภาระงานสอน 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

4 นายชลวิช  สุธัญญารักษ ก า ร พัฒนาท รั พ ย า ก ร ก า ร
ทองเท่ียว 
มรดกไทย 

390231 01390112 
01390214 
01390318 
01390329 

5 นายภูริวัจน  เดชอุม การดําเนินงานธุรกิจ MICE 390111 
391351 

01390327 
01390343 
01390334 
01390363 
01391313 

 
          3.2.2  อาจารยประจํา 

ภาระงานสอน 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 นายรภัส  ศิลปศรีกุล การตลาดโรงแรม 
การวางแผนและพัฒนาโรงแรม 

391341 
391342 

01390318 
01390329 

2 นางปยนุช  สิทธิกร การบริการงานสวนหนา 391222 
391331 

01390318 

3 นายประพนธ  โอสถสัมพันธสุข การตลาดการทองเท่ียว 390342 01390111 
01390326 

 

              3.2.3  อาจารยพิเศษ 
ภาระงานสอน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

1 ศ. ดร. ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสด์ิ ประวัติศาสตรศิลปะ 390233 01390224 
2 นางดวงเดือน  ไชยคํา ธุรกิจการบิน 390261 01390335 
3 นางสุพาณี  ภูติพันธ การคํานวณอัตราคาโดยสาร

เครืองบินและการเขียนตั๋ว 
390261 01390335 

 

554



มคอ. 2 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   28 

ภาระงานสอน 
ลําดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

เลขทีบ่ตัรประจําตัวประชาชน 

ผลงานทางวิชาการ 
ปจจุบัน 

หลักสูตร 
ปรับปรุง 

4 นางสาวจิตตินันท  นันทไพบูลย การจัดการทรัพยากรมนุษยใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

390451 01390316 

 
 

4.   องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
     การฝกประสบการณภาคสนามในสาขาวิชาการทองเท่ียวมีวัตถปุระสงคเพ่ือเพิ่มความรูและ

ประสบการณใหแกนิสิต โดยเปนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หรือ การฝกปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 
ไดแก  ฝกปฏิบัติงานดานการทองเท่ียว : บริษัทจัดนําเที่ยว บรษิัทสายการบิน ศูนยการประชุม สถาน
ประกอบการอื่น ๆ และฝกในหนวยงานราชการ เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ภายใตการดูแล
ของอาจารยนิเทศก เปนเวลา 16 สัปดาห 

 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  นิสิตสามารถ 
 4.1.1  ประยกุตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเขาไปเพิ่มความชํานาญในวิชาชีพ สามารถคิด วิเคราะห 

คนควา และวจัิยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  
 4.1.2  ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เพ่ิมภาวะผูนาํในการทํางาน รูจักการคิดริเริ่ม

สรางสรรค และเขาใจจรรยาบรรณทางวชิาชีพ 
 4.1.3  แกปญหาเฉพาะหนาในการทํางาน และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือลดปญหาการทํางาน 

และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในแผนกตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
 4.1.4  รวมกันวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไขรวมกันกับผูบังคับบญัชาขัน้ตนได 
 4.1.5  สื่อสารกับผูมาใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใช IT ไดเหมาะสมกับระดับการ

ทํางาน 
4.2   ชวงเวลา  
      การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของแผนการเรียนชั้นปที่ 4 จํานวนไมนอยกวา 16 

สัปดาห หรือการฝกปฏิบัติงานในชวงภาคฤดูรอน จํานวนไมนอยกวา  400  ชั่วโมง ตอเน่ืองกัน 
4.3   การจัดเวลาและตารางสอน  

              4.3.1  การฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจัดในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ รวมเวลา 16 
สัปดาห จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา หรือ      
           4.3.2  การฝกปฏิบัติงานในชวงภาคฤดูรอน จัดในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม จัดเต็มเวลา 
เปนเวลาไมนอยกวา 400 ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 
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5.   ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
5.1  คําอธิบายโดยยอ                     - 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู         - 
5.3  ชวงเวลา                                   -  
5.4  จํานวนหนวยกิต                       - 
5.5  การเตรียมการ                          - 
5.6  กระบวนการประเมินผล           - 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 
1.   ทางกาย 
 การแตงกายที่เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 
 ใชทาทางในการแสดงออกอยาง
เหมาะสม 
 สรางบุคลิกภาพในการเคลือ่นไหว
ที่ประทบัใจ 
 เรียนรูมารยาทสากล 
 การแสดงสีหนา 

- ฝกการแสดงออกในหองเรียน 
- ฝกแสดงทาทางและการเคลื่อนไหว 
- บรรจุคําสอนในรายวิชา 
- ฝกและแสดงบทบาทในหองเรียน 
 

2.   ทางวาจา 
 ใชวาจาสุภาพตลอดเวลา 
 รูจักกาละเทศะในการพูดตาม
สถานการณ 
 มีความสามารถในการอธิบายหรือ
สื่อสาร 
 เรียนรูความเหมาะควรในการพูด
กับบุคคลทุกระดับ 
 ความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศ 

- บรรจุในวิชาจรรยาบรรณ 
- แสดงบทบาทในหองเรียนโดยสมมุติสถานการณ 
 
 
- ฝกพูดอธิบายโดยการเลาเร่ือง 
 
- ฝกโดยใชบทบาทในหองเรียน 
 
- ฝกภาษาในหองปฏิบัติการทางภาษา 

3.  ทางใจ 
     มีจิตสํานึกในการบริการ 
     เขาใจความแตกตางระหวางบุคคล
และรูจักใหอภัย 
    มีความภาคภูมิใจในอาชีพของ
ตนเอง 

 
- บรรจุในรายวิชาจิตวิทยาการบริการ 
- สอนในรายวชิา 
 
- สอนประวัตขิองผูมีชื่อเสียงในดานการบริการที่ประสบความ 
  สําเร็จหรือเชิญวิทยากรทีป่ระสบความสําเร็จในงานวชิาชีพมาพูด 

4.  ศักยภาพอื่น 
 แสวงหาความรู ชางสังเกต 
 ตัดสินปญหาเฉพาะหนาไดดี 
 มีเทคนิคในการตอรองและ 
     แกปญหารองเรียน 

 
สอบภาคปฏิบตัิในหองเรียน 
สอนเชิงวิชาการและกรณีศกึษา 
 
ฝกโดยใชกรณีศึกษา 
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2.  การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน 
     2.1   คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1   ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวาง

ผลประโยชนที่ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   (2)  มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน และ 

           การปฏิบัตตินตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
   (3)  มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 

           เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน และมีภาวะผูนํา 
   (4)  มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบตัติามกฎระเบียบและขอบังคบัขององคกรและสังคม 

2.1.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
(1)  กําหนดใหมีวิชาจรรยาบรรณโดยเฉพาะ และทํารายงาน 
(2)  สอนคุณธรรม จริยธรรมสอดแทรกในบทเรียนวิชาเฉพาะ 
(3)  สอนโดยใชกรณีศึกษาและอภิปรายรวมกัน 
(4)  สอนโดยการอางอิงประมวลกฎหมาย (ethic code) ที่เก่ียวกบัจรรยาบรรณ 
(5)  การบรรยายพิเศษโดยผูมีประสบการณหรือพระในศาสนาตาง ๆ 
(6)  การแสดงออกอันเปนแบบอยางที่ดีของผูสอน 

2.1.3   วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                    (1)  ผลการสอบในวชิาคณุธรรม จริยธรรมโดยตรง จรรยาบรรณวชิาชีพ และกฎหมาย 

 (2)  สังเกตการแสดงพฤตกิรรมระหวางผูเรียนรวมกันและกับผูสอนทุกคน 
 (3)  ทํางานเปนกลุม และรายงานผลงาน 
 (4)  กําหนดหัวขอทางคุณธรรม จริยธรรมใหพูดแสดงออก 
 (5)  ผลการประเมินจากการฝกงานโดยองคกรที่ผูเรียนเขาฝกงาน 

                    (6)  สรางแบบสอบถามใหผูปกครองตอบ สํารวจความคิดเห็นของผูปกครอง 
2.2 ความรู 

           2.2.1  ผลการเรียนรูดานความรู   
 (1)  มีความรูในสาขาวชิาการทองเท่ียวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยาง 
       กวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
 (2)  มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

         (3)  มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน 
                         งานอาชีพ 

 
 
 
 
 

558



มคอ. 2 
 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   32 

 

 
          2.2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

 (1)  การบรรยายภายในชัน้เรียน และการถาม-ตอบ 
 (2)  มอบหัวขอเร่ืองใหคนควาและทํารายงานทั้งเด่ียวและกลุม 
 (3)  ทํารายงานเปรียบเทียบความรูจากหองเรียนกับการทํางานจริง ภาคปฏิบัต ิ
 (4)  อภิปรายเปนกลุม โดยใหผูสอนตั้งคําถามตามระบบการสอนยดึผูเรียนเปนศนูยกลาง 
 (5)  การศึกษานอกสถานที่และทํารายงาน 
 (6)  สอนโดยการสาธิตและฝกภายในหองปฏิบัติการ 
 (7)  สอนโดยการติว (Tutorial Group) 

    2.2.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานความรู  
 (1)  ทดสอบทฤษฎีและปฏิบัติ โดยการสอบยอย และใหคะแนน 
 (2)  ทดสอบโดยการสอบขอเขียนกลางภาคและปลายภาค 
 (3)  ประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมายและรายงาน 
 (4)  ประเมินจากรายงานที่ใหคนควา 

2.3  ทักษะทางปญญา  
              2.3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1)  มีความสามารถประมวล  และศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหา  ขอโตแยง  และ 
       สังเคราะหไดอยางถูกตองตามหลักการ และตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร   รวมทั้งหา 
       แนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมทั้งเชิงกวางและเชิงลึก 
 (2)  สามารถสาธิตทักษะในการแกปญหาที่ใชเหตุผลเชิงวิเคราะหใหผูอ่ืนเขาใจได 
 (3)  มีความสามารถประยกุตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ ไปสูการฝกประสบการณ 
       ภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 
 (4)  สามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ  และจากศาสตรอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวของมาพัฒนา 
       ทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

2.3.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
 (1)  กรณีศึกษาเก่ียวกับธุรกิจนําเที่ยว ธรุกิจโรงแรม และการวิจัย 
 (2)  การอภิปรายเปนกลุม 
 (3)  การทํางานที่ไดรับมอบหมายใหคนควาหรืองานเก่ียวกับการพัฒนา 
 (4)  การบรรยายโดยผูเชี่ยวชาญหรือผูประกอบการทีมี่ความสําเร็จในอาชีพ 
 (5)  กําหนดใหมีรายวิชาทีต่องใชทักษะการคํานวณ เชน การจัดการการบริการ การควบคุม 
      ตนทุนอาหารและเครือ่งด่ืม 
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2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา  
(1)  ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายใหทํา 
(2)  การสอบขอเขียน 

            (3)  การเขียนรายงาน 
2.4  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
                   (1)  สามารถปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และบทบาทของตนใน 

 กลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานและแกไขปญหา 
 กลุม 

(2)  สามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชพีใหทันสมัยอยางตอเน่ือง และตรงตามมาตรฐาน 
 สากล 

(3)  มีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรเพื่อการทํางานและการบริหาร 
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) บรรจุเน้ือหาความรับผิดชอบตอผูมีสวนเกี่ยวของในรายวิชาชีพ 
(2) มอบหมายงานเปนกลุมยอย และแบงหนาที่ความรับผดิชอบ โดยหมุนเวียนกันในกลุม 
(3) สอนโดยใชกรณีศึกษา 

2.4.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
          ความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากผลงานของกลุมและผลงานของผูเรียนในกลุมที่ไดรับมอบหมายใหทํางาน 
(2)  ประเมินตนเอง และประเมินซ่ึงกันและกัน (peer)   
(3)  ใชประวัตสิะสมงาน (portfolio) ในการประเมิน 
(4)  สังเกตพฤติกรรมในการเรียน 

        (5)  ใชผลการประเมินจากการฝกงาน 
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        2.5  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร  และการใชเทคโนโลย ี
                        สารสนเทศ 

(1)  สามารถใชภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน และการเขยีนอยางมี 
 ประสิทธิภาพ 

(2)  สามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณและวัฒนธรรม 
(3)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการตดิตอส่ือสาร และการนําเสนอขอมูลไดอยางมี 

 ประสิทธิภาพ 
(4)  สามารถใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถติิในการประมวล การแปล 
     ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล  

2.5.2  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
                        การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   (1)  ทดสอบระดับความสามารถทางภาษาในการติดตอกับคนไทยและตางชาติโดยการสอบ 

    ขอเขียนและการสัมภาษณ 
                   (2)   จัดหองปฏิบัติการ ฝกใหใชซอฟตแวรทางการทองเท่ียวและโรงแรม หรือสายการบิน ฯลฯ 
                   (3)   ฝกใหนําเสนอผลงานที่คนควาดวยตนเองในหองเรียน 
                   (4)   บูรณาการการใชคอมพิวเตอร เครือขาย และซอฟตแวรหรือส่ือตาง ๆ ในทุกรายวิชาที ่

    สามารถทําได 
                   (5)   ฝกแกปญหาหรือโจทยที่จําเปนตองใชแบบจําลองคณิตศาสตรหรือสถิต ิ

2.5.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และ 
                        การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินผลโดยการสอบขอเขียนและปากเปลา 
(2)  ประเมินผลจากการนําเสนอผลงาน 
(3)  ประเมินผลจากการใชคอมพิวเตอร 
(4)  ประเมินผลจากการสรุปหัวขอที่มอบหมายใหคนควา 
(5)  ตั้งคําถามแลวสังเกตวธิีการตอบ (โดยจับเวลา) 
(6)  ประเมินผลจากการยอเรื่องที่ใหอานในหองเรียน 
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3.    แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

      ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
3.1.1    มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่ได 

รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.1.2 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการ 

ปฏิบัตตินตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
3.1.3 มีความรับผิดชอบในหนาที ่ เปนสมาชิกที่ดี และมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการ พัฒนา มี

ภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
3.1.4 มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัตติามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม 
 

3.2 ความรู 
3.2.1 มีความรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

  อยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
3.2.2 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
3.2.3 มีความ รู ใ นกระบวนการ  และ เทคนิคการวิ จั ย เ พ่ื อแก ไขปญหาและต อยอด 

องคความรูในงานอาชีพ  
 

3.3 ทักษะทางปญญา 
3.3.1 มีความสามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 

ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและเชิง
ลึก 

3.3.2 มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก 
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบตัิงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

3.3.3 มีความสามารถประยุกต ใชนวัตกรรมจากภาคธุร กิจ และจากศาสตร อ่ืน  ๆ  ที่ 
เก่ียวของ เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

  
3.4 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.4.1 มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ 
ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

3.4.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
และตรงตามมาตรฐานสากล 
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3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.5.1 มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 
  อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.5.2   มีความสามารถในการสื่อสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
และวัฒนธรรม 

3.5.3 มีความสามารถในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รู จักเลือก 
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี 
ประสิทธิภาพ 

3.5.4 มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 
การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 
 กลุมวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
                

 กลุมวิชาภาษา                 
 กลุมวิชาสังคมศาสตร                 
 กลุมวิชามนุษยศาสตร                 
 กลุมวิชาสุขภาพและ

นันทนาการ 
                

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน                 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 
 อุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว 
                

 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
ธุรกิจที่พัก และบริการ
อาหาร 

                

 จิตวิทยาการบริการ                 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการทองเที่ยวและ
การโรงแรม 

                

 พฤติกรรมของ
นักทองเที่ยว 

                

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

 การจัดการทรัพยากร
มนุษยสําหรับ 
การทองเที่ยวและ 
การโรงแรม 

                

 จรรยาบรรณวิชาชีพและ
กฎหมายสําหรับ 
การทองเที่ยวและ 
การโรงแรม 

                

 สัมมนาการทองเที่ยว 
และการโรงแรม 

                

วิชาเฉพาะ                 
 วิชาเฉพาะบังคับ                 
 การจัดการธุรกิจ 

นําเท่ียว 
                

 การดําเนินงานและ 
การจัดการตัวแทน 
การทองเที่ยว 

                

 การจัดนําเท่ียว                 
 ทรัพยากรการ

ทองเที่ยวของโลก
และของประเทศ
ไทย 

                

 การพัฒนา
ทรัพยากร 
การทองเที่ยว 

                

 การตลาด 
การทองเที่ยว 

                

 งานมัคคุเทศก                 
 การบัญชีและ

การเงินสําหรับ
ธุรกิจการนําเท่ียว 

                

 การวางแผน 
และพัฒนา
อุตสาหกรรม 
การทองเที่ยว 

                

 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

 การสํารวจและวิจัย 
สําหรับ 
การทองเที่ยว 

                

 วิชาเฉพาะเลือก                 
 กลุมวิชาการ

ทองเที่ยว 
                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การทองเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การทองเที่ยว
เชิงสุขภาพ 

                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การทองเที่ยว
ชุมชน 

                

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการ 
การประชุม  
นิทรรศการ 
และการ
ทองเที่ยวเพื่อ
เปนรางวัล 

                

 กาดําเนินงาน
และการ
จัดการธุรกิจ
การบิน 

                

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะ 
ทางปญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ 
ระหวาง
บุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ 
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
 การส่ือสาร และ 
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

 การ
ดําเนินงาน
และการ
จัดการธุรกิจ
เรือสําราญ 

                

 โลจิสติกส
สําหรับ
อุตสาหกรรม
การทองเที่ยว 

                

 กลุมวิชาภาษา 
ตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

                

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                 
                 
4) หมวดวิชาการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

                

 สหกิจศึกษา                 
 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  
    มหาวิทยาลัยอาจใชหลกัเกณฑ ดังนี้ 
            1.1  แบบอิงเกณฑ  
                  การลงทะเบยีนเรียนแบบมีหนวยกิต (credit) ใชระบบระดับคะแนน 8 ระดับ คือ  

       85-100 = A, 80-84 = B+, 75-79 = B, 70 – 74 = C+  
       65-69 = C, 60-64 = D+, 55-59 = D, 0-54 = F 

                  การลงทะเบยีนเรียนแบบไมมีหนวยกิต (Audit) ใหระดับคะแนนเปน S  หรือ U 
1.2  แบบอิงกลุม 

 เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการใหผูสอนจัดทําประมวลการสอนทีร่ะบุวธิีการวัด 
                  และประเมินผลและเกณฑการประเมินใหนิสิตไดทราบกอนการเรียน 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  

2.1  ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลทุกรายวิชาเพ่ือการทวนสอบ 
2.2  (อาจ) จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพ่ือสุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน 
2.3  เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในแตละรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด เพ่ือใหผูสอนมี 

 มาตรฐานการใหคะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผูสอนมากกวา 1 คน 
2.4  (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผูสอนหลายคน 
2.5  (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชาที่มีเน้ือหาตรงกันกับสถาบันในเครือขาย 
2.6  สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพ่ือปรับมาตรฐานขอสอบ 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
3.1 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรภายในเวลา 4 - 8 ป 
3.2 ผานการฝกงานภาคสนาม / ฝกประสบการณวิชาชีพตามที่กําหนดในหลักสูตร 
3.3 ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.00 
3.4 สอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
1.1 จัดหลักสูตรการอบรมสําหรับอาจารยใหม ซึ่งอาจจัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัย หรือคณะ 
1.2 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 
1.3 จัดระบบแนะนํา / ระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring system) แกอาจารยใหม  
1.4 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 
1.5 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เร่ือง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ รายละเอียดหลักสูตร และ

การจัดทําประมวลรายวิชา (course syllabus) 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
     2.1    การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน กลยุทธใน
การสอน และการวัดและการประเมินผลในรายวิชา 

2.1.2  สนับสนุนใหผูสอนรวมสัมมนาเชิงวิชาการในดานการเรียนการสอน เพ่ือแลกเปลี่ยน
ทัศนะความคิดเห็นกับผูสอนอ่ืนหรือผูชํานาญการ 

     2.2    การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
2.2.1 สนับสนุนใหผูสอนทํางานวิจัยที่เปนประโยชนตอชุมชน 
2.2.2 พัฒนาใหผูสอนไดศึกษาตอเม่ือทํางานไดระยะหนึ่ง และมีผลงานดีเดน 
2.2.3 ใหผูสอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชา หรือพัฒนาหลักสูตรใหม  
2.2.4 สนับสนุนใหผูสอนไดรับประสบการณจริง โดยสงไปฝกงานในสถานประกอบการและจัด

สวัสดิการในการฝกงานใหตามสมควร 
2.2.5 สนับสนุนใหผูสอนไปใหบริการทางวิชาการที่ตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

และสังคม เพ่ือใหสามารถนําประสบการณมาพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2.6 เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณใหผูสอนซื้อตําราเรียนใหม ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน รวมทั้งอํานวยความสะดวกในดานการจัดหาอุปกรณปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ
ใหเพียงพอ 

2.2.7 จัดโครงการเย่ียม – ศึกษาดูงานตางมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
2.2.8 มอบประกาศเกียรติคุณและใหรางวัล เพ่ือธํารงรักษาคณาจารยที่มีคุณภาพ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร  ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้ 
  1.1  การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน  

- ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเร่ืองอุปกรณการเรียน 
การสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้งการ
ติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดทํารายงาน 

1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
- ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหทราบ
ปญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน 

 1.3  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันจัดทําระบบการประเมินผล 
            ผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวชิา 

 1.4  เม่ือส้ินสุดภาคการศกึษา ภาควิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอน  
       การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 1.5  เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในแตละป ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารางรายงานผลการดําเนินงาน 
       หลักสูตรประจําป ซึ่งประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผลการทวน 
       สอบผลสัมฤทธิข์องนิสิต เสนอตอภาควิชา/คณบดี 
1.6 หัวหนาภาควชิารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร 

วิเคราะหผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอน 
ทักษะของอาจารยผูสอนในการใชกลยทุธการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกที่สงผลกระทบตอ
คุณภาพของหลักสูตร และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

1.7 เม่ือครบรอบ 4 ป ภาควิชาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร โดยประเมิน
จากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย
นิสิตชั้นปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑติ 

1.8 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจํานวนและคุณสมบัตติามหลักเกณฑของ สกอ. 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑติ
ใหม ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงค
ของบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 
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2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1  การบริหารงบประมาณ    
            วิเคราะหคาใชจายและรายไดลวงหนา 4 ป ซึ่งชวยในการวางแผนงบประมาณเงินรายไดในแตละป
ใหสอดคลองกับรายไดและคาใชจายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผลการวเิคราะหการเงินยังนํามาใชในการ 
วางแผนการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา โดยเฉพาะในเรื่องการเพ่ิมกิจกรรม/โครงการที่จะเพ่ิมรายได
ใหกับภาควชิา การจัดสรรจํานวนรายวิชา/ชั่วโมงของอาจารยพิเศษใหสอดคลองกับงบประมาณเงินรายได 
การวางแผน การจัดหา การใช และการเพิ่มจํานวนทรัพยากรการเรียนการสอนของภาควิชา 
      2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

 ขอมูลแสดงความพรอมของทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสาร อุปกรณ
การเรียนการสอน หองปฏิบัติการ หองสมุด สื่ออิเล็กทรอนิกส (ดูเอกสารแนบ)  
      2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม   

2.3.1 คณะ/ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจําปในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา 
วารสารทางวชิาการ และสือ่อิเล็กทรอนิกส 

2.3.2 คณะ/ภาควิชาใหผูสอนเสนอความตองการทรัพยากรเพื่อการจัดหา 
2.3.3 คณาจารยรวมกันประชุมเพ่ือวางแผนจัดทําขอเสนองบประมาณครภัุณฑ และอุปกรณการ

เรียนการสอน  
2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

2.4.1  สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปจากผูสอนและผูเรียน 
2.4.2  ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
2.4.3  สรุปแหลงทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย คณะ และภาควชิาที่ผูสอนและ 
        ผูเรียนสามารถใชบรกิารได 

3.  การบริหารคณาจารย        
3.1   การรับอาจารยใหม   

3.1.1  การกําหนดคุณสมบัติ  
         (1)  คุณสมบัติทัว่ไปเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
         (2)  คุณสมบัติของผูสมัคร 

 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโทดานการทองเท่ียว หรือสาขาวิชา
อ่ืนที่เก่ียวของ ซึ่งตองมีผลงานทางวิชาการ หรือผลงานวิจัยดานการทองเท่ียว
โดยตรง 

 มีประสบการณการสอน หรือเปนวิทยากรเชิงวิชาการดานการทองเท่ียวใน
ระดับอุดมศึกษาอยางนอย 2 ป  

 มีประสบการณการทํางานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวโดยตรงอยางตอเน่ือง 
อยางนอย 2 ป  
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3.1.2  การคัดเลือก โดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ และสอบสอนโดยคณะกรรมการที่
คณบดีแตงตั้ง 

3.2   การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
3.2.1   จัดประชุมอาจารยในภาควิชาเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงาน 

ประจําปของภาควิชา 
3.2.2   แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งทําหนาที่ทบทวนการบริหารหลักสูตรทุกส้ิน 

ภาคการศึกษา และประจําป เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงหลักสูตร 
3.2.3   สํารวจความตองการจากผูที่เก่ียวของเพ่ือเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 

3.3   การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
3.3.1  มีนโยบายในการเชญิผูทรงคุณวฒิุภายนอกมารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ 
        ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรอืประสบการณจริง 
3.3.2  จัดระบบคัดกรองคณาจารยที่จะเชญิมาบรรยายบางเวลา และสอนพิเศษ โดยกําหนด 
        หลักเกณฑกวาง ๆ เพ่ือเปนแนวทางในการคัดเลือกเชน ผลงานทางวิชาการ เปน 
        ผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับในวิชาชีพ เปนตน 
3.3.3  ขออนุมัติการเชิญตามระเบียบของสถาบัน 
3.3.4  คณาจารยที่สอนบางเวลา และสอนพิเศษตองมีแผนการสอนตามคําอธิบายรายวิชาที ่

                     สถาบันจัดทําไวประกอบการสอน โดยประสานงานกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1   การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
4.1.1   มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบกอน 

การรับเขาทํางาน 
4.1.2   ตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ โดยให 

ความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง และทัศนคติตองานการ
ใหบริการอาจารยและนิสิต 

4.1.3   สถาบันออกกฎ ระเบียบในการบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนให
ครบวงจร(รับสมัคร คัดเลือก ตอรอง บรรจุ ปฐมนิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากร ระบบ
การพิจารณาความดีความชอบ) 

4.2   การเพิ่มทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
4.2.1   จัดการฝกอบรมในดานการปฏิบัติงานในหนาที่และการบริหาร (เชน การตรวจสอบ บัญช ี

การวางแผน การบริหารเวลา ฯลฯ) 
4.2.2   จัดระบบการศึกษาดูงาน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานในหนวยงานอ่ืน 
4.2.3   สนับสนุนใหบุคลากรไดรวมงานกับอาจารยในโครงการบริการทางวิชาการ และโครงการ 

วิจัยของสาขาวิชา 
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4.2.4   สรางระบบพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีความสามารถดีเดน และคุณวุฒิ 
เหมาะสมใหสามารถทําหนาที่ผูสอน 

4.2.5   ใหทุนการศึกษาเพ่ิมเติมในสาขาที่เก่ียวของกับหลักสูตรสําหรับผูปฏิบัติงานดีเดน 

5.   การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
5.1    การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต  

5.1.1 คณะมีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษานสิิต ทําหนาทีส่งเสริม สนับสนุน ใหคําแนะนํา 
และกํากับดูแลการทํางานของอาจารยที่ปรึกษา 

5.1.2 ใหอาจารยทุกคนทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาทางวชิาการและกิจกรรมแกนิสิต และ
ตองจัดตารางเวลาใหนิสิตเขาพบหรือขอคําปรึกษา 

5.1.3 จัดระบบการสอนเสริมใหแกนิสิตที่ออนดอยในบางรายวชิา 
5.1.4 จัดระบบแนะแนวเกี่ยวกับการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพใหนิสติ 

5.2   การอุทธรณของนิสิต  
สถาบันตองมีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับ

วิชาการ  โดยกําหนดเปนกฎระเบียบ และกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลาน้ัน   
6.   ความตองการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

6.1  จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตกอนการพัฒนา 
           หรือปรับปรุงหลักสูตร 

6.2  ประมาณการความตองการแรงงานประจําปจากภาวะการไดงานทําของบัณฑติ และรายงานผล 
           การสํารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

6.3  ติดตามขอมูลความรูและทักษะทีเ่ปนที่ตองการของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซึ่งเปลี่ยนแปลง 
           ตามความกาวหนาทางเทคโนโลยี การแขงขนัทางการคาธรุกิจบริการและแนวโนมการ 
           เปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคทางการทองเท่ียว 

6.4  มีแผนการจัดการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบณัฑิตเม่ือครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปนขอมูลใน 
           การปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 

6.5  แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของตลาดแรงงาน 
ดังนี้      1)  ภาษาตางประเทศ 

      2)  การใชระบบ IT 
 3)  พฤติกรรมในการทํางานและวินัยการทํางาน 
 4)  บุคลิกภาพในการทํางาน  
 5)  ความรูเชงิวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา 
 6)  ความสามารถในการเรียนรูและศกัยภาพในการตัดสินใจ 
 7)  มนุษยสมัพันธ การทํางานเปนทีม และการเปนผูนํา  
 8)  การส่ือความกับผูอ่ืน  
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   9)  การสรางความประทบัใจใหกับลูกคา 
 10)  ความคิดสรางสรรค 

-  กลุมตัวอยางที่ใชในการประเมินเปนผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวและ 
 การโรงแรม         

  -  ชวงเวลาของการประเมิน   2 ปหลังจากรับบัณฑติสาขาวิชาการทองเท่ียวเขาไปทํางานแลว 

7.   ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)  

7.1  มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

7.2 อาจารยประจํามีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
7.3   มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
7.4   มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

7.5 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา 

7.6 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 

7.7 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ. 3 และ
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

7.8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
7.9 อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม

นอยกวารอยละ 50 ตอป 
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
7.12 ระ ดับความพึ งพอใจของผู ใชบัณฑิตที่ มีต อบัณฑิตใหม  เฉลี่ ยไมนอยกว า  3.5 จาก 

คะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1   การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1   การประชุมรวมกันของอาจารยในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนํา 
 ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน เพ่ือนําไปวางแผนกลยุทธ 
 การสอนสําหรับรายวิชาที่ผูสอนแตละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 การสอบถามจากนิสิตถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีการที่ใช โดยใชแบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุมนิสิต ระหวางภาคการศึกษา โดยอาจารยผูสอน  

1.1.3 การประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรม และผลการ
สอบ 

1.1.4 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ตองพัฒนา/
ปรับปรุงกลยุทธการสอนในรายวิชาที่ตองการสมรรถนะ และทักษะอาชีพในระดับสากล 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยสํานักทะเบียนและประมวลผล 
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารยจากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่

มอบหมายแกนิสิต โดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา 
1.2.3 การประเมินการสอนโดยผูสอน โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของกลยุทธ ผลการเรียนของ

นิสิตและเขียนไวในรายงานรายวิชา 
1.2.4 การทดสอบการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืน โดยใช

ขอสอบกลางของเครือขายสถาบัน 
2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1   ประเมินจากนิสิตปจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใชแบบสอบถามนิสิตชั้นปที่ 4 ใน 
โครงการปจฉิมนิเทศ การสัมภาษณตัวแทนของนิสิต/บัณฑิต กับตัวแทนคณาจารย และการเปด
เว็บไซต (web site) เพ่ือรับขอมูลยอนกลับจากนิสิตและผูที่เก่ียวของ 

2.2   ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก โดยดูจากผลการประเมินตนเองของผูสอน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และการเยี่ยมชม 

2.3   ประเมินจากนายจางหรือผูมีสวนเกี่ยวของ  โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต 
การวิพากษหลักสูตร และการสํารวจอัตราการวาจางแรงงานและความกาวหนาของบัณฑิตที่กาว
ขึ้นไปสูตําแหนงระดับผูนําในองคกร 

3.   การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา ที่แตงตัง้โดยคณบดี 
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4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1   อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รบัผิดชอบในระหวาง 

ภาคการศึกษา และปรับปรุงทันทีเม่ือไดรับขอมูลในกรณีที่จําเปน และเม่ือส้ินภาคการศึกษา 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนอหัวหนาภาควิชาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.2   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการ 
ประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 

4.3   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรปุผลการดําเนินงานหลักสูตรประจําป โดยรวบรวมขอมูลการ
ประเมินประสทิธิผลของการสอน รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม รายงานผลการประเมินการสอนและส่ิงอํานวยความ
สะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต รายงานผลการประเมินหลักสูตร  รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 

4.4   ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือใชในปการศกึษาตอไป และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรเสนอตอคณบดี 
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 รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศลิปาชพี 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อรายวิชา 

        01390327 งานมัคคุเทศก  (Tour Guiding) 
2. จํานวนหนวยกิต 

 3 (2-2-5) 
3.  หลักสตูรและประเภทของรายวชิา  

      หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการทองเทีย่ว  วิชาเฉพาะบังคับ      

4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 รองศาสตราจารย ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทีเ่รียน 
ภาคเรียนที ่2 ชั้นปที่ 3 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre –requisite)  (ถาม)ี  
  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี )  
 ไมมี 

8. สถานทีเ่รียน  
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

9.   วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลาสดุ 
     วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 

 

 
 

(ตัวอยาง) 

576



มคอ. 3   

สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา  2  

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา   

  เพื่อใหนิสิตมีความรูทางวชิาการ และสมรรถนะในการเปนมัคคุเทศกอาชีพตรงตามมาตรฐานสากล รวมท้ัง 
  มีทักษะมนุษยสัมพันธ บคุลิกภาพ และจริยธรรมที่เหมาะสม 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
1. เพื่อใหนิสิตมีความรูและทักษะในงานมัคคุเทศกที่ถูกตอง มีมาตรฐาน และเปนสากล 
2. เพื่อใหนิสิตและอาจารยเขาใจงานมัคคุเทศกในระดับท่ีสามารถทําวิจัยที่เปนประโยชนตออาชีพ

มัคคุเทศกและอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย 
3. เพื่อนํางานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชเปนประโยชนโดยประยุกตเปนสวนหนึ่งของเน้ือหารายวิชา 

หมวดที่ 3  ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา   
      บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ บุคลิกลักษณะ และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก กระบวนการ วิธีการ และ
เทคนิคการนําเที่ยว มนุษยสัมพันธสําหรับงานมัคคุเทศก นันทนาการ การปฐมพยาบาล การปองกันอุบัติเหตุ 
และการใหความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว กฎหมายที่เก่ียวของในงานมัคคุเทศก ระเบียบพิธีการเขาออก
ราชอาณาจักร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การพัฒนาวิชาชีพมัคคุเทศก มีการศึกษาการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบัต/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

30 

(2 ชั่วโมง x 15 สัปดาห) 

- 30 

(2 ชัว่โมง x 15 สัปดาห) 

75 

(5 ชัว่โมง x 15 สัปดาห) 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสปัดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนาํทางวชิาการแกนิสติเปนรายบุคคล 

      3 ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนิสติทราบในชัว่โมงแรกของการสอน 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสติ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1. คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา    
1. สามารถจัดการปญหาดานจริยธรรม และความขัดแยงระหวางผลประโยชนท่ีไดรับกับจริยธรรม 

      และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. มีทัศนคติที่ดีตออาชพี และแสดงออกซ่ึงคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
3. มีความรับผิดชอบในหนาที ่เปนสมาชิกทีดี่ และมีสวนรวมในกจิกรรมเพือ่การพฒันา  
4.  มีวินัย มีความตรงตอเวลา ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอบังคบัขององคกรและสังคม 

2. วิธีการสอน 
1. สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธรุกิจ ระหวางการเรียนการสอน 
2. อภิปรายกรณศีึกษารวมกันในชั้นเรียน 
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติ 
4.   ใหนิสิตทาํงานกลุมโดยสัมภาษณมัคคุเทศก และนักทองเทีย่ว 

3. วิธีการประเมนิผล 
1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสิต 
3. ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสทิธิผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4.  ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ 

2.  ความรู 

1. ความรูท่ีตองไดรับ  

1. นิสิตมีความรูและความเขาใจบทบาทและความสําคัญของงานอาชพีมัคคเุทศกทีมี่ตออุตสาหกรรม
การทองเทีย่วและประเทศไทยได 

2. นิสิตสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการอธิบายและนําชมสถานที่
ทองเท่ียวท่ีสําคัญในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในเบือ้งตนได 

3. นิสิตมีความรูและความเขาใจกระบวนการปฏิบัติงานทีถู่กตองและมมีาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตขิองมัคคุเทศก 
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2. วิธีการสอน 

1. บรรยายและใหทําแบบฝกหัด 
2. เชิญผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบัติในชั้นเรียน 
4. ใหนิสิตคนควาดวยตนเองและทํารายงาน 
5.  ทศนศึกษา 

3. วิธีการประเมนิผล  

1. ประเมินจากประสิทธิผลของการคนควาและรายงาน 
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบตั ิ
3.  ประเมินจากคําตอบขอสอบอตันัยท่ีเนนถามขอมูลจําเปนที่มัคคุเทศกตองใชในการอธบิายนําชม 

3.    ทักษะทางปญญา 

1. ทักษะทางปญญาท่ีตองพฒันา 

1. สามารถประยกุตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปสูการอธบิายและนําชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ี
สําคัญในเขตกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในเบ้ืองตนได 

2. สามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาในงานมัคคุเทศก และสามารถหา
แนวทางปองกันและแกไขปญหาได 

2. วิธีการสอน 

1. บรรยายและอภิปรายกรณีศกึษารวมกันในชั้นเรียน 
2. เชิญผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพมาบรรยายพิเศษ 
3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบัติในชั้นเรียน 
4. ฝกปฏิบตัิการนําชมในสถานที่ทองเที่ยวจริง 

3. วิธีการประเมนิผล 

1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 
2.  ประเมินจากประสิทธผิลของการแสดงบทบาทสมมตุิและการฝกปฏิบัต ิ
3.  ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะห โดยใชขอมูลจากสถานการณจริง และกรณีศึกษา 
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4.    ทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 

1. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพฒันา  

1. สามารถปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานที่ไดรบัมอบหมายตามหนาท่ีและบทบาทของตนในกลุมงานได 
อยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลอืผูรวมงานและแกไขปญหากลุม    

2. สามารถพฒันาทักษะมนุษยสัมพันธ บุคลกิภาพและจรยิธรรมใหเหมาะสมกับการเปนมัคคุเทศก
และตรงตามมาตรฐานสากล 

2. วิธีการสอน 
 1.  สอดแทรกประสบการณและเหตุการณจริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจ ระหวางการเรยีนการสอน  
 2.  อภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุต ิ
 4.  ใหนิสิตทาํงานกลุมโดยสัมภาษณมัคคุเทศก และนักทองเทีย่ว 

3. วิธีการประเมนิผล 
1.  ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน 
2.  ประเมินจากการเขาเรียนและพฤติกรรมในชั้นเรียนของนิสติ 
3.  ประเมินจากความตรงตอเวลาในการสงงานและประสิทธิผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 
4.  ประเมินจากคําตอบขอสอบเชิงวิเคราะหดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคล และ 

ความรับผิดชอบ  

5.   ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพฒันา 
1. นิสิตสามารถสามารถใชภาษาในการฟง พูด อาน เขียนไดอยางเหมาะสมและสือ่สารกับ

นักทองเทีย่วตางกลุมอยางมีประสิทธิภาพ 
2. นิสิตสามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการติดตอส่ือสารและนําเสนอขอมูลในการอธิบายนําชมได

อยางมีประสทิธิภาพ 
2. วิธีการสอน 

 1.  บรรยายและอภิปรายกรณีศึกษารวมกันในชั้นเรียน 
 2.  เชิญผูเชีย่วชาญในสาขาวิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 
 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาทสมมุติและฝกปฎิบตัิในชั้นเรียน 
 4.  ฝกปฏิบัติการนําชมในสถานที่ทองเท่ียวจริง 
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3. วิธีการประเมนิผล  

1. ประเมินจากการอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน 
2. ประเมินจากประสิทธิผลของการแสดงบทบาทสมมุติและการฝกปฏิบัต ิ
3. ประเมินจากคาํตอบขอสอบเชิงวิเคราะห 

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 
สัปดาห 

ที่ 
หัวขอ/รายละเอียด 

 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

1 ความหมาย ประเภท หนาทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของมัคคเุทศกตาม
กฎหมายและตามลักษณะ 
การปฏิบัติงาน 
 

3 บรรยาย อภิปราย และ
มอบหมายงานคนควา 
แตละหวัขอเปนกลุม
สําหรับการเรียนในคร้ัง
ตอไป 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

2 คุณสมบัต ิคุณลักษณะ/บุคลิก 
ลักษณะของมคัคุเทศกและการ
พฒันาบุคลิกภาพ 
 

3 ทุกกลุมสงงานคนควา
ดวยตนเอง โดยสุมเลือก
กลุม 2 กลุมเพือ่นําเสนอ
งานคนควา  อภิปราย 
บรรยาย 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

3 บทบาท ความสําคัญและผลกระทบ
ของมัคคุเทศกตออตุสาหกรรมการ
ทองเทีย่วและตอเกียรติภูมิของ
ประเทศ 
 

3 อภิปรายกรณีศึกษา 
บรรยาย 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

4 มารยาท การวางตวัและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก 
 

3 บรรยายโดยการ
สอดแทรกกรณีตัวอยาง 
และอภิปรายกรณีศึกษา 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

5,6,7 วิธีปฏบัิติงานของมัคคุเทศก : การรับ
งาน การเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติ
หนาท่ี การรับเขาและสงออกที่
สนามบิน ทาเรือ สถานีรถไฟ และ
รถยนต การปฏิบัติงานระหวางการ
นําเที่ยว เทคนิคการนําชมสถานที ่
การอธบิายใหขอมูล การอํานวย
ความสะดวกในระหวางการเดินทาง
และการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
วิชาชพีของมคัคุเทศกในระดับ
อาเซียน 

9 เชิญมัคคุเทศกอาชพีมา
บรรยาย ศึกษาเอกสาร 
อภิปรายกรณีตัวอยาง 
และฝกการอธบิายนําชม
ตามหัวขอที่กาํหนดใน
ชั้นเรียน 

วิทยากร : 
มัคคุเทศกอาชีพ 

8 ศิลปะการพูดและการแสดงออก
สําหรับมัคคุเทศก พฤติกรรม 
การแสดงออกของมนุษย การสราง
มนุษยสัมพันธ เทคนิคในการติดตอ 
และส่ือสาร 

3 บรรยาย แสดงบทบาท
สมมุติ ศึกษาและ
อภิปรายกรณีตัวอยาง 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

9 สอบกลางภาค  3   

10 กฎหมายที่เก่ียวของในงาน
มัคคุเทศก ระเบียบพธิีการเขาออก
ราชอาณาจักร 
 

3 บรรยาย ศึกษาเอกสาร 
อภิปรายกรณีตัวอยาง 
และมอบหมาย
งานคนควาดวยตนเอง 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

11 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพือ่การ
นําเที่ยว 
 

3 สงงานที่ไดรับ
มอบหมาย บรรยาย 
ศึกษาและอภปิรายกรณี
ตัวอยาง 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสื่อท่ีใช 

ผูสอน 

12 การปองกันอบุัติเหต ุขอควรปฏิบัติ
เพื่อปองกันและเมื่อเกิดอบุตัิเหต ุ
การปฐมพยาบาล 
 

3 เชิญผูเชี่ยวชาญมา
บรรยาย ศึกษาและ
อภิปรายกรณีสมมุติ 
แสดงบทบาทสมมุติ 
มอบหมายใหทํางาน
กลุมโดยสัมภาษณ
มัคคุเทศก 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

13 การใหความปลอดภัยแก
นักทองเทีย่ว รูปแบบตางๆ ของ
ปญหา การแกไขปญหาเฉพาะหนา
ในการนําเที่ยวและการติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานตางๆ 

3 บรรยายสรุป ศึกษาและ
อภิปรายกรณีสมมุติ 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

14 การนําชมสถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 

3 ฝกการอธิบายนําชม 
หนาชั้น และ/หรือ ณ 
สถานทีจ่ริงโดยมีการ
ประเมินตามแบบฟอรม
ท่ีกําหนด 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

การนําชมสถานที่ทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
 

6 ฝกการอธิบายนําชม 
หนาชั้น และ/หรือ ณ 
สถานทีจ่ริงโดยมีการ
ประเมินตามแบบฟอรม
ท่ีกําหนด 

รศ. ดร. ฉลองศรี 
พิมลสมพงศ 

15 - 16 

หมายเหตุ: ทัศนศึกษา และการฝกปฏิบตัิในสถานที่จริงจะกําหนดในภายหลังตามความพรอมของ
นิสิต โดยนับเปนชั่วโมงการเรียนการสอน ซ่ึงจะมีจํานวนช่ัวโมงฝกปฏิบัตใินชั้นเรียนและนอกชัน้
เรียนทั้งหมดไมนอยกวา 30 ชัว่โมง ดังนั้นจะทําใหมีการปรับชัว่โมงการบรรยายในช้ันเรียนให
เหมาะสมและมีเนื้อหาครบถวน 

17 สอบปลายภาค 3   
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2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

ผลการ
เรียนรู 

 
วิธีการประเมนิ 

 

สัปดาหท่ี
ประเมิน 

สัดสวนของการประเมนิ 

3.2 การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน ทุกสัปดาห 5% 
1.1, 1.2 การมีสวนรวมในการแสดงบทบาทสมมุต ิ 8,13 5% 
5.1, 5.2 การคนควาดวยตนเอง 1,11 5% 
4.1, 4.2 การทํารายงานกลุมโดยการสัมภาษณมัคคุเทศกและ

นักทองเทีย่ว 
13 10% 

1.3, 1.4 การฝกปฏิบตัใินชั้นเรียนและสถานทีจ่ริง 7,14,15 15% 
2.1, 2.2 การสอบ 9,17 60% 

หมวดที่ 6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตําราหรือเอกสารหลัก 
ฉลองศร ีพิมลสมพงศ. 2550.  งานมัคคุเทศก.  เอกสารคําสอน ภาควิชาศลิปาชพี คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ฉลองศร ีพิมลสมพงศ และคณะ. 2542.  คูมือการอบรมมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ). กรุงเทพฯ:  

ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสนอตอการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย. 

สํานักงานการศึกษาตอเนื่อง.  คูมือการอบรมมัคคุเทศก.  กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
2. เอกสารและขอมูลสาํคญั 

 จุลสารการทองเท่ียว ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
 พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว และมัคคเุทศก พ.ศ. 2551  
 ระเบียบพธิีการเขาออกราชอาณาจักร 
 วารสารธุรกิจการทองเท่ียว และวารสารที่เก่ียวของท้ังของไทย และตางประเทศ 

3. เอกสารและขอมูลแนะนาํ 
 http://www.wftga.org 
 http://www.tourism.go.th 

      http://thai.tourismthailand.org 
      http://www2.tat.or.th/tat 
      http://www.pgathaiguide.com 
      http://www.atta.or.th 
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หมวดที่ 7  การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
1.  ในวันแรกของการเรียนการสอน อาจารยผูสอนอธบิายใหนิสิตเขาใจถึงการปรบัปรุงรายวิชานี้จากการ

เรียนการสอนในภาคการศกึษาท่ีผานมา และประโยชนจากขอคิดเห็นของนิสิตตอการพัฒนารายวิชา 
เพือ่สงเสริมใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการพัฒนารายวิชาในชวงปลายของภาคการศึกษา 

2.  ใหนิสิตประเมินพฒันาการของตนเองโดยเปรียบเทยีบ ความรู ทักษะในการประมวล/คิดวิเคราะหกอน
และหลังการเรียนรายวิชานี ้ 

3.  สงเสริมใหนิสิตแสดงความคิดเห็นตอการเรียนการสอน และการพฒันารายวชิาผานระบบการประเมิน 
on line ของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 
อาจารยผูสอนประเมินการสอนของตนเอง ดูผลการเรียนของนิสิต และทํารายงานสรุปพัฒนาการของนิสิต 

ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไขหรือการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 
3. การปรับปรุงการสอน 

1. การประมวลความคิดเห็นของนิสิต การประเมินการสอนของตนเองและสรุปปญหา อปุสรรค แนวทาง 
แกไขเม่ือสิ้นสดุการสอน เพือ่เปนขอมูลเบ้ืองตนในการปรับปรุงรายวชิาในภาคการศึกษาตอไป 

2. การวิจยัในชั้นเรียน เพือ่พฒันารูปแบบ วธิกีารเรียนการสอน และวิธีการฝกปฏิบัตินอกสถานที ่
3. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาใหทันสมัยและเหมาะสมกับนิสิตรุนตอไป 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
1. ใหอาจารยแสดงตัวอยางการประเมินผลในรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 
2. (อาจ) ใหกรรมการทวนสอบ สุมตรวจสอบการใหคะแนนในรายวิชาหรือรายงานของผูเรียน 
3. เปรียบเทียบการใหคะแนนขอสอบแตละขอในรายวิชา ตามเกณฑที่กําหนด  
4. (อาจ) จัดทําขอสอบมาตรฐานสําหรับรายวิชา (หรือกับสถาบันในเครือขาย) 
5. สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคําถามในขอสอบจากผูใชบัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐานขอสอบ 
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. นําขอคิดเห็นของนิสติจากขอ 1 มาประมวล เพือ่จัดกลุมเนื้อหาความรูที่ตองปรบัปรุง วธิีการศกึษา
คนควาดวยตนเอง และรูปแบบของการศึกษาการปฏบิัติงานนอกสถานที่ ผลจากการประมวลจะนําไป
ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในรุนตอไป 

2. นําผลการประเมินการสอนของตนเองจากขอ 2 มาจัดกลุมเทียบเคียงกับขอคิดเห็นของนิสติ เพื่อ
พฒันาเนือ้หาสาระใหทันสมัย ปรบัวธิีการเรียนการสอน และวธิีการประเมินผลใหตรงกับผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง 
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รายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา                     มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา            วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชพี     

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป  

1. รหัส และชื่อรายวิชา                01390490  สหกจิศึกษา                      

2. จํานวนหนวยกิต หรือจาํนวนชัว่โมง        
                6 (0-0-0) หนวยกิต 
                การฝกปฏิบตังิานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 8 ชั่วโมง ตอวัน x 5 วัน x 16 สัปดาห 

3.  หลักสตูรและประเภทของรายวิชา 
                ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการทองเทีย่ว 
                วิชาเฉพาะบังคับ ในหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
                อาจารยเจริญพร  เพ็ชรกิจ 
5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
                ภาคการศึกษาที่ 2  / ชั้นปที่ 4 
6.  วนัท่ีจัดทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 
               1  พฤศจิกายน  2557 

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม   
     เพือ่ใหนิสติไดเรียนรูและเพิ่มเติมประสบการณวิชาชีพในสถานการณจริงจากการไปปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ และเพือ่ใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดในทันทีทีจ่บการศึกษา 
2.  วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 

 เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความรับผิดชอบ และมีการ
พัฒนาตนเองจากการทํางานจริงในฐานะพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการ 
 

(ตัวอยาง) 
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หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู 

1.   คุณธรรม จริยธรรม  
1.1   คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพฒันา 

1.1.1  นิสิตมีความรับผิดชอบตอหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.1.2  มีความซื่อสัตย สจุรติ มีวินัยการทํางาน 
1.1.3  มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน  
1.1.4  มีการพฒันาตนเอง 

1.2  กระบวนการหรือกิจกรรมซ่ึงจะพฒันา 

นิสิตไปปฏบิัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการที่เก่ียวของกับสาขาวชิาเอก มีการนําความรูไป
ประยุกตใช และเนนการเรยีนรูจากการปฏิบัตจิริง 

การฝกปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ แบงเปน 3 ขัน้ตอน 
1. การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยการจัดสัมมนาเรื่องคุณสมบติั จริยธรรมและสมรรถนะที่

เปนที่ตองการขององคกร โดยเชิญผูประกอบการของแตละธุรกิจมาเปนวิทยากร 
2. การนิเทศนิสติ 2 คร้ัง โดยอาจารยนิเทศกวางแผนรวมกันในเร่ืองประเด็นหารือกับผูประกอบการ 

คําถามและขอแนะนําใหนสิิต และประเด็น/เกณฑประเมินการปฏิบัติงาน 
3. การประชุมกลุมเฉพาะตามประเภทธุรกิจ และ/หรือเนือ้งานท่ีนิสิตไปฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา เพือ่

ประมวลความรูและอภิปรายปญหารวมกัน 
1.3   วิธีการประเมนิผล 

1.3.1  การประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําระหวางการฝกปฏิบตัิสหกิจศึกษา 
1.3.2  การสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงานโดยสถานประกอบการ 
1.3.3  การประเมินจากผลงานที่ไดรับมอบหมายโดยสถานประกอบการ 
1.3.4  การประเมินพฒันาการของตนเองโดยนิสิต โดยใชแบบตรวจรายการ (check list) 
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2.   ความรู 

2.1   ความรูท่ีตองไดรับ 

2.1.1  นิสิตสามารถบูรณาการความรูเชงิวิชาชพีจากชั้นเรียนสูการปฏิบัต ิและประสบการณตรงในการ
แกปญหาเฉพาะหนา  

2.1.2  การพฒันาความรูในงานอาชพีและกระบวนการทํางานในหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ความคิดสรางสรรค 

2.2   กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 
2.2.1   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา โดยผานการทดสอบประมวล ทวนสอบความรูและทักษะ

สําหรับการปฏิบัติงาน เชน คําศพัทเฉพาะในการดําเนินงาน ภาษาตางประเทศ ขอตกลง/เง่ือนไขสากลในการ
ติดตอ และตอรองธุรกิจ ฯลฯ 

2.2.2 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลีย้ง 
2.3   วิธีการประเมินผล 

2.3.1   ใหนิสิตจัดทํารายงานการประเมินความรู ความสามารถ และทักษะที่รับจากการฝกปฏิบตั ิ
2.3.2   ประเมินดานความรู และทักษะในวิชาชพีโดยการสัมภาษณของพนักงานพี่เลี้ยงใน 

สถานประกอบการและอาจารยนิเทศก 
2.3.3 ประเมินจากรายงานการศึกษา 

3.  ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองไดรับ 
3.1.1  นิสติสามารถประมวลและศึกษาขอมูล เพือ่วิเคราะหสาเหตุของปญหาในการปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายจากสถานประกอบการ และสามารถหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาได 
3.1.2  นิสิตสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิไปสูการปฏิบัติงานจริงใน 

สถานประกอบการ และใชนวัตกรรมตาง ๆ เพือ่เพิ่มทักษะในการทํางานไดดี 

3.2   กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 
3.2.1   ใหนิสติสังเกตพฤตกิรรมการปฏิบัติงานของพนักงานพี่เลีย้งในสถานประกอบการ และฝกปฏิบัติ

ตาม 
3.2.2   ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก และนิสิตเพือ่ใหไดขอมูลยอนกลบั 

สําหรับการพฒันาทักษะทางปญญา 
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     3.3  วิธีการประเมนิ  

3.3.1  ประเมนิจากการอภิปรายรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยนิเทศก เพือ่สรุปปญหาที่พบ 
และหาแนวทางการแกไขท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.3.2  ประเมนิจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก และจากการนําเสนอรายงานการศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 
         4.1.1  นิสิตสามารถสรางทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ เชน ทักษะการสื่อสาร 
การใชภาษาตางประเทศ และการทํางานเปนทีม เปนตน 

 4.1.2  นิสิตสามารถเรียนรูการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และทันสมัย ตรงตามมาตรฐานวิชาชพี 
4.2   กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 

          มอบหมายงานที่เก่ียวของกับการติดตอส่ือสาร และใหมีประเด็นท่ีตองพฒันาตนเอง และพฒันางานในฝาย
งานท่ีทําอยู  

4.3   วิธีการประเมนิผล 
4.3.1  การประชุมกลุมเฉพาะกับเพือ่นรวมงาน และพนกังานพี่เลีย้ง 
4.3.2  ใหนิสติทําขอทดสอบยอยในประเด็นท่ีเก่ียวกบัทักษะที่ตองพฒันาแบบตรวจรายการ 

5.   ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา  
5.1.1  นิสิตสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอส่ือสารและการนําเสนอขอมูลไดอยางมี 

   ประสิทธิภาพ 
5.1.2  นิสิตสามารถวิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับกลุมนักทองเทีย่ว 

5.2  กระบวนการหรือกิจกรรมทีจ่ะพฒันา 
5.2.1  ฝกการนําเสนอประสบการณการปฏิบัติงาน รายงานการศึกษา  
5.2.2  ฝกการวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการส่ือสารและการใช IT  
5.2.3  ฝกการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

5.3  วิธีการประเมนิผล 
5.3.1  ประเมนิจากทักษะและเทคนิคการนําเสนอขอมูลที่ผานการวเิคราะหจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

                 5.3.2  ใหพนักงานพี่เลี้ยงประเมินจากการนําเสนอรายงานการศึกษาของนิสิต 
         5.3.3  ประเมินการเรยีนรูโดยแบบสอบถาม  
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หมวดที่ 4  ลักษณะและการดําเนนิการ 
 
1.  คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราวในสถานประกอบการการทองเท่ียวและการโรงแรม การจัดทํา
รายงานการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับมอบหมาย มีการนําเสนอ และมีการประเมินผลโดยพนักงานพี่เลี้ยง
และอาจารยนิเทศก 
2.  กิจกรรมของนิสิต 

2.1  ฝกงานตามตําแหนงงาน และแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเปนขอตกลงระหวางสาขาวชิาและสถานประกอบการ 
2.2  ปฏิบตัิงานภายใตการดูแลของพนักงานท่ีปรึกษา และอาจารยนเิทศก 
2.3  จัดทํารายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษารวมกับพนักงานพี่เลีย้ง 
2.4  นําเสนอผลจากรายงานการปฏิบัติงานและขอรับการประเมินจากพนักงานพี่เลี้ยง/ผูประกอบการ และ

อาจารยนิเทศก 
3.  รายงานหรืองานทีน่ักศึกษาไดรับมอบหมาย (ตัวอยาง) 

รายงานหรืองานท่ีไดรับมอบหมาย กําหนดสง 
การสํารองผลติภัณฑทางการทองเทีย่วผาน

โปรแกรมประยุกต “ทัวร โปร” 
สิ้นเดือนมีนาคม 2557 

การดําเนินงานของฝายปฏิบัติการนําเท่ียว
สําหรับนักทองเที่ยวชาวตางชาต ิ

สิ้นเดือนมีนาคม 2557 

4.  การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต 
4.1  การนิเทศการฝกปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ไดแก กลางเดือนธันวาคม และตนเดือนกุมภาพันธ 
4.2  การประเมินผลการฝกปฏิบัติงานหลังจากการรับฟงนิสิตรายงานผลการปฏิบัติงานรวมกับพนักงาน 

พี่เลี้ยง 
5.   หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 

5.1  ดูแลนิสิตตั้งแตวันแรกที่เขาทํางาน 
5.2  แนะนําใหความรู ประสบการณ สั่งงาน สอนงานแกนิสิต ท้ังการปฏิบัติงาน และการเขียนรายงาน 
5.3  จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณเครื่องมือสําหรับนิสิต 
5.4  จัดทําแผนปฏิบัติงานใหแกนิสิต และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

6.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
6.1  การประชุมสัมมนาแจงกฎระเบียบตาง ๆ กอนการฝกปฏิบตัิงาน 
6.2  การประสานงานกับพนักงานพี่เลีย้งในการวางแผนการปฏิบัติงาน และการนิเทศ 
6.3  การวางแผนการออกนิเทศนิสติ โดยแจงนิสิตและสถานประกอบการลวงหนา 
6.4  การประเมินผลนิสิตจากการนิเทศ และจากรายงานผลการปฏิบตัิงาน  
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7.   การเตรยีมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสติ 
7.1  การติดตอนิสิตทางโทรศพัท หรือไปเยี่ยมท่ีสถานประกอบการโดยมีการวางแผนลวงหนา 
7.2  การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกบัสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลีย้ง 
7.3  การติดตามความกาวหนาของรายงานผลการปฏบัิติงานของนสิิต 

8.  สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณภาคสนาม/  
สถานประกอบการ  
8.1  ท่ีพัก    ในกรณีที่นิสิตฝกปฏิบตัิงานในตางจังหวัด หรือหางไกลจากทีอ่ยูอาศยัปกต ิ
8.2  การเดินทาง       - 
8.3  วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม  ระบบคอมพวิเตอรเพือ่ใชในการติดตอทาง e-

mail กับอาจารยที่ปรึกษา 
8.4  อื่นๆ เชน เบีย้เลี้ยง    ประสานงานเรื่องอาหาร สวัสดิการตาง ๆ รวมทั้งรายไดที่นิสิตจะไดรับ เชน  

คาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาทีพ่ัก หรือคาตอบแทนจากสถานประกอบการ 

หมวดที่ 5  การวางแผนและการเตรียมการ 

1.   การกาํหนดสถานที่ฝก  สถานประกอบการที่นสิติเลอืกไปฝกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาไดควรเปน 
สถานประกอบการที่เก่ียวของโดยตรงกับสาขาวิชา  เชน บรษิัทจัดนําเที่ยว บรษิัทสายการบิน ศนูยการประชมุ 
ฯลฯ 
2.  การเตรียมนิสติ      จดัรายวิชาเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาใหกับนิสิตกอนการออกไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ เพือ่ใหนิสิตไดทราบถึงวิธีการและระเบียบขอบังคับสําหรับการปฏิบัติงาน  
3.  การเตรียมอาจารยทีป่รึกษา/อาจารยนิเทศก   ประชุมอาจารยนิเทศกเพื่อมอบหมายงานนิเทศ และแบง
จํานวนนิสติสําหรับการนิเทศสหกิจศึกษาโดยจัดสรรตามเสนทางและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
4.  การเตรียมพนักงานพีเ่ลี้ยงในสถานที่ฝก    ติดตอประสานงานกับสถานประกอบการใหจดัพนักงาน 
พี่เลี้ยงสําหรับการดูแล ใหคาํแนะนําในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชแบบฟอรมตาง ๆ  
ท่ีเก่ียวของ เชน แบบแจงแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แบบแจงโครงรางรายงานการปฏิบัติงาน และแบบ
ประเมินผลนสิิตสหกจิศึกษา เปนตน 
5.  การจัดการความเสี่ยง    

5.1  ศึกษาและวิเคราะหปญหาท่ีอาจเกิดขึน้ระหวางการฝกปฏิบัติงานแบบสหกจิศึกษา 
5.2  จัดทําประกันอุบตัิเหตุใหกับนิสิตท่ีมีความจําเปนตองเดินทางไปกับคณะนักทองเที่ยว 
5.3  จัดทําบันทึกแจงผูปกครองนิสิตเก่ียวกับการฝกปฏบิัติงานแบบสหกิจศึกษา 
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หมวดที่ 6 การประเมินนิสิต 

1.    หลักเกณฑการประเมนิ  ประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสติรวมกับพนักงานพีเ่ลี้ยงของ 
สถานประกอบการ โดยใชหลักเกณฑ ดังนี้ 

1.  ผลสําเรจ็ของงาน (Work Achievement) ไดแก 
1.1  ปริมาณงาน (Quantity of Work) 20 คะแนน 
1.2  คุณภาพของงาน (Quality of Work) 20 คะแนน 
 

2.   ความรูความสามารถ (Knowledge and Ability) ไดแก 
2.1  ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic ability) 10 คะแนน 
2.2  ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวชิาการ (Ability to learn and apply knowledge) 

                10 คะแนน 
2.3  ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Practical ability) 10 คะแนน 
2.4  วจิารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and dicision making) 10 คะแนน 
2.5  การจัดการและวางแผน (Organization and planning) 10 คะแนน 
2.6  ทักษะการสื่อสาร (Communication) 10 คะแนน 
2.7  การพฒันาดานภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ (Foreign language and cultural 

                     development) 10 คะแนน 
2.8  ความเหมาะสมตอตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมาย (Suitablity for Job position)  

                    10 คะแนน 
 

 3.  ความรับผิดชอบตอหนาท่ี (Responsibility) ไดแก 
3.1  ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจ (Responsibility and dependability) 10 คะแนน 
3.2  ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Interest in work) 10 คะแนน 
3.3  ความสามารถเร่ิมตนทํางานไดดวยตนเอง (Initiative of self starter) 10 คะแนน 
3.4  การตอบสนองตอการสั่งการ (Response to supervision) 10 คะแนน 
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4.   ลักษณะสวนบุคคล (Personality) ไดแก 
4.1   บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) 10 คะแนน 
4.2   มนุษยสมัพันธ (Interpersonal skills) 10 คะแนน 
4.3   ความมรีะเบียบวินัย ปฏิบัตติามวฒันธรรมขององคกร (Discipline and adaptability to formal 

organization) 10 คะแนน 
4.4   คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) 10 คะแนน 
  

5.  จุดเดนของนิสิต (Strength)  
 

 6.  ขอควรปรับปรุงของนิสิต (Improvement) 
2.  กระบวนการประเมนิผลปฏบิัตงิานของนิสิต  

2.1  พนักงานพี่เลี้ยงประเมินการปฎิบัติงานของนิสิตตามแบบฟอรมการประเมินในสวนหน่ึง  
2.2   อีกสวนหน่ึงเปนการประเมินจากอาจารยนิเทศกเพือ่การใหคะแนนรายวิชาสหกิจศึกษา  รวมกับรายงาน

การศึกษาประกอบการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
3.  ความรบัผิดชอบของพนักงานพีเ่ลี้ยงตอการประเมนินิสติ ใหขอมูล คําแนะนํา ดูแลการปฏิบัติงาน  
สอนงาน การปฏิบัตตินในองคกร รวมทั้งการเขียนรายงาน 
4.  ความรบัผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมนินสิิต 
     4.1  จัดตารางเวลาสําหรับการนิเทศการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนิสิต  

 4.2  ใหคําแนะนํา ปรึกษาท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบตัิตน  
 4.3  ใหขอมูลทีจ่ําเปนตอการพฒันาตนเองสําหรับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ  

การเขียนรายงาน รวมทั้งการพฒันาศักยภาพของนิสิต  
5.  การสรปุผลการประเมินท่ีแตกตาง 
    5.1  สรุปผลการประเมนิจากคะแนนรายงานการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล 
    5.2   สรุปผลการประเมนิในภาพรวม เพือ่การวเิคราะหระบบการฝกปฏิบัติงานแบบสหกจิศึกษา และ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmarking) ของนิสติแตละรุน เพือ่การพฒันาปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

1.  กระบวนการประเมนิการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ 
     1.1  นิสติ 

1.1.1  นิสิตใหขอมูลหลังกลับจากสถานประกอบการ โดยใชแบบฟอรมแจงรายละเอียดเก่ียวกบั 
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพือ่แจงไปยงัศูนยประสานงานสหกิจศกึษา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

1.1.2   นิสิตกรอกแบบประเมินที่สาขาวิชาจัดทําขึ้นในการปฏิบัติงานตามระบบสหกิจศึกษา ตัง้แต 
การเตรียมตวั การฝกปฏบิตัิงาน และการประเมินผล ตลอดจนปญหา อุปสรรคทีพ่บ และแนวทางการแกไข 

1.2  พนักงานพีเ่ลี้ยงหรือผูประกอบการ  ใชแบบประเมินผลนิสติสหกิจศึกษา ซึ่งมีรายการประเมินแบบ 
          ใหคะแนน และใหขอเสนอแนะ 
     1.3  อาจารยที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม ใชแบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบดวย 2 สวน คือ 
             สวนที่ 1 สําหรับการประเมินสถานประกอบการ  และสวนที่ 2 สําหรับการประเมินนิสติเปนรายบุคคล 
     1.4  อื่น ๆ เชน บัณฑติจบใหม     ประเมินจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

2.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรุง 
2.1  อาจารยนิเทศกวิเคราะหขอมูลจากแบบฟอรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ ตามระบบสหกิจศึกษา และประมวลผล 
2.2  อาจารยในสาขาวิชารวมกันสรุปประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง ท้ังที่เก่ียวของในเนื้อหารายวชิาตาง ๆ 

การจัดการเรยีนการสอน กจิกรรมนิสิต การวัดและประเมินผล และความรวมมือกับสถานประกอบการ เพือ่ใหได
ขอมูลในการวางแผนการฝกปฏิบัติงานของนิสิตรุนตอไป และการปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาที่กําหนด 
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 รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต / คณะ / ภาควชิา             วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศิลปาชีพ  

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชือ่รายวชิา       01390327    งานมัคคุเทศก (Tour Guiding) 

2. รายวชิาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)       - 

3. อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมเรียน (section)      
   ระบุชือ่อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมทีส่อน (ใหรายงานเปนรายกลุม)  
   รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ    หมู 1 
4. ภาคการศกึษา/ปการศกึษาที่เปดสอนรายวชิา 
   ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555 

5.  สถานทีเ่รียน  
     คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตบางเขน 

(ตัวอยาง) 
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หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.  รายงานช่ัวโมงการสอนจรงิเทียบกบัแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอน  หาก มี
ความแตกตางเกิน 25% 

  

หัวขอ: ความหมาย ประเภท หนาที่และ
ความรับผิดชอบของมัคคุเทศกตามกฎหมาย
และตามลักษณะการปฏิบัติงาน 
กิจกรรม: บรรยาย อภิปราย และมอบหมาย
งานคนควาแตละหัวขอเปนกลุมสําหรับ 
การเรียนในครั้งตอไป 

3 3  

หัวขอ: คุณสมบัติ คุณลักษณะ/
บุคลิกลักษณะของมัคคุเทศกและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
กิจกรรม: ทุกกลุมสงงานคนควาดวยตนเอง 
โดยสุมเลือกกลุม 2 กลุมเพื่อนําเสนอ
งานคนควา  อภิปราย บรรยาย  

3 3  

หัวขอ: บทบาท ความสําคัญและผลกระทบ
ของมัคคุเทศกตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว
และตอเกียรติภูมิของประเทศ 
กิจกรรม: อภิปรายกรณีศึกษา บรรยาย  

3 3  

หัวขอ: มารยาท การวางตวัและจรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก 
กิจกรรม: บรรยายโดยการสอดแทรกกรณี
ตัวอยาง และอภิปรายกรณีศึกษา 

3 3  
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หัวขอ 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอน  หาก มี
ความแตกตางเกิน 25% 

  

หัวขอ: วิธีปฏิบัติงานของมัคคุเทศก : การรับ
งาน การเตรียมตัวกอนออกปฏิบัติหนาที่ 
การรับเขาและสงออกที่สนามบิน ทาเรือ 
สถานีรถไฟ และรถยนต การปฏิบัติงาน
ระหวางการนําเท่ียว เทคนิคการนําชม
สถานที่ การอธิบายใหขอมูล การอํานวย
ความสะดวกในระหวางการเดินทางและการ
พัฒนาทักษะ  สมรรถนะของมัคคุ เทศก
อาเซียน 
กิจกรรม: เชิญมัคคุเทศกอาชีพมาบรรยาย 
ศึกษาเอกสาร อภิปรายกรณีตัวอยาง และฝก
การอธิบายนําชมตามหัวขอที่กําหนดในช้ัน
เรียน  

9 9  

หัวขอ: ศิลปะการพูดและการแสดงออก
สําหรับมัคคุเทศก พฤติกรรมการแสดงออก
ของมนุษย การสรางมนุษยสัมพันธ เทคนิค
ในการติดตอและสื่อสาร 
กิจกรรม: บรรยาย แสดงบทบาทสมมุติ 
ศึกษาและอภิปรายกรณีตัวอยาง 

3 3  

สอบกลางภาค 3 ชั่วโมง    
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หัวขอ 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอน  หาก มี
ความแตกตางเกิน 25%  

หัวขอ: กฎหมายที่เก่ียวของในงานมัคคุเทศก 
ระเบียบพิธีการเขาออกราชอาณาจักร 
กิจกรรม: บรรยาย ศึกษาเอกสาร อภิปราย
กรณีตัวอยาง และมอบหมายงานคนควาดวย
ตนเอง 

3 3  

หัวขอ: การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการ
นําเที่ยว 
กิจกรรม: สงงานท่ีไดรับมอบหมาย บรรยาย 
ศึกษาและอภิปรายกรณีตัวอยาง 

3 3  

หัวขอ: การปองกันอุบัติเหตุ ขอควรปฏิบัติ
เพื่อปองกันและเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การปฐม
พยาบาล 
กิจกรรม: เชิญผูเชี่ยวชาญมาบรรยาย ศึกษา
และอภิปรายกรณีสมมุติ แสดงบทบาทสมมุติ 
มอบหมายใหทํางานกลุมโดยสัมภาษณ
มัคคุเทศก 

3 3  

หัวขอ: การใหความปลอดภัยแก
นักทองเที่ยว รูปแบบตางๆ ของปญหา การ
แกไขปญหาเฉพาะหนาในการนําเท่ียวและ
การติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ 
กิจกรรม: บรรยายสรุป ศึกษาและอภิปราย
กรณีสมมุติ 

3 3  
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หัวขอ 
 

จํานวน 
ชั่วโมง 
ตามแผน 
การสอน 

จํานวน 
ชั่วโมง 

ที่สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ
แตกตางเกิน 25%  

หัวขอ: การนําชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
กิจกรรม: ฝกการอธิบายนําชม หนาชั้น และ/
หรือ ณ สถานที่จริงโดยมีการประเมินตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

3 3  

หัวขอ: การนําชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ
ท้ังในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
กิจกรรม: ฝกการอธิบายนําชม หนาชั้น และ/
หรือ ณ สถานที่จริงโดยมีการประเมินตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

6 6  

สอบปลายภาค 3 ชัว่โมง    

2. หัวขอท่ีสอนท่ีไมครอบคลุมตามแผน  

หัวขอที่สอนไมครอบคลุม 
ตามแผน (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอท่ีสอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

-  ไม มี เ น่ืองจากเปนรายวิชา
สํ าคัญของนิ สิ ต ในการขอ รับ
ประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป 
(ตางประเทศ) จากกระทรวงการ
ท อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า  ต า ม
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและ
มัคคุเทศก พ.ศ. 2551 
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3. ประสทิธิผลของวิธีสอนทีทํ่าใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของรายวิชา  

ประสิทธ ิ
ผล ผลการเรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

มี ไมมี 

ปญหาของการใชวธิีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

คุณธรรม จริยธรรม 1. สอดแทรกประสบการณและ
เหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นใน
ธุรกิจ ระหวางการเรียนการ
สอน  

2. อภิปรายกรณศีึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน 

3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติ 

4.   ใหนิสิตทาํงานกลุมโดย
สัมภาษณมัคคุเทศก และ 
นักทองเท่ียว 

  นิสิตบางคนยังไมกลาแสดง
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น ก า ร
อภิปรายร วมกัน  ทํ า ให
อาจารยตองเสนอประเด็น
คําถาม หรือสาระสําคัญ
ของงานมัคคุเทศก ท่ีตอง
อภิปรายใหเขาใจชัดเจน 

ความรู 1. บรรยายและใหทํา
แบบฝกหัด 

2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 

3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน 

4. ใหนิสิตคนควาดวยตนเอง
และทํารายงาน 

5.  ทศนศึกษา 

  นิสิตยัง มีความสับสนใน
เรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของมัคคุเทศก ทําใหตอง
ฝกคิดจากรายการนําเที่ยว
จริงของบริษัทนําเที่ยวท่ีมี
ชื่อเสียง 
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ประสิทธ ิ
ผล ผลการเรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

มี ไมมี 

ปญหาของการใชวธิีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ทักษะทางปญญา 1. บรรยายและอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้น
เรียน 

2. เชิญผูเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 

3. ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน 

4.  ฝกปฏิบัติการนําชมใน
สถานท่ีทองเที่ยวจริง 

  นิสิตบางคนยังไมสามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได 
เ น่ืองจากความไมพรอม
ท า ง วุ ฒิ ภ า ว ะ แ ล ะ
บุคลิกภาพ ทําใหอาจารย
และนิสิตในกลุมชวยกัน
ยกตัวอยางจากรายงานและ
ประสบการณจริง 

ทักษะความสมัพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1.  สอดแทรกประสบการณและ
เหตุการณจริงท่ีเกิดขึ้นใน
ธุรกิจ ระหวางการเรียนการ
สอน  

 2.  อภิปรายกรณีศึกษารวมกัน
ในชั้นเรียน 

 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติ 

 4.  ใหนิสิตทาํงานกลุมโดย
สัมภาษณมัคคุเทศก และ 
นักทองเท่ียว 

  การมอบหมายงานเปนกลุม
ใหญอาจมีปญหาแบงงาน
ไมทั่วถึง จึงควรจัดกลุมให
เล็กลง และใหประชุมตกลง
แบงงานที่ไมซ้ําซอนกัน 
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ประสิทธ ิ
ผล ผลการเรียนรู 

วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดของ
รายวิชา 

มี ไมมี 

ปญหาของการใชวธิีสอน 
(ถามี) พรอมขอเสนอแนะ

ในการแกไข 

ทักษะการวิเคราะห 
การส่ือสาร และ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.  บรรยายและอภิปราย
กรณีศึกษารวมกันในชั้น
เรียน 

 2.  เชิญผูเชีย่วชาญในสาขา
วิชาชพีมาบรรยายพิเศษ 

 3.  ใหนิสิตแสดงแสดงบทบาท
สมมุติและฝกปฎิบัติในชั้น
เรียน 

 4.  ฝกปฏิบตัิการนําชมใน
สถานท่ีทองเที่ยวจริง 

  นิ สิ ต ยั ง มี ปญหา ในกา ร
สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อ
ก า ร นํ า ช ม  จึ ง ค ว ร ใ ห
แบบฝกหัดการอธิบายนํา
ชมสถานท่ีตาง ๆ เพิ่มเติม 

4.   ขอเสนอการดําเนนิการเพื่อปรับปรุงวิธีการสอน 
4.1   จัดหาเอกสาร วีดิทัศนซีดีเก่ียวกับสถานที่สําคัญในงานมัคคุเทศกเพิ่มเติม ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศ 
4.2   จัดตารางเวลาใหนิสติฝกฝนการอธบิายนําชมเพิม่เติม โดยแบงงานกันเปนทั้งผูพูด และผูฟง 

ซ่ึงตองมีการสนทนาโตตอบในบทบาทของมัคคุเทศกและนักทองเทีย่ว 
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.  จํานวนนสิิตท่ีลงทะเบยีนเรียน                             70 คน 

2.  จํานวนนสิิตท่ีคงอยูเมื่อสิน้ภาคการศึกษา              68 คน 

3.  จํานวนนสิิตท่ีถอน (W)                                                 2  คน 

4.  การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด)  
 

ระดบัคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 

A 15 22.06 

  B+ 20 29.41 

B 16 23.53 

  C+ 12 17.65 

C 5  7.35 

  D+ -  

D -  

F -  

I -  

ผาน (P, S) -  

ไมผาน (U) -  
 
5.  ปจจยัที่ทําใหระดบัคะแนนผิดปกต ิ(ถามี) 

ไมมี 
6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 

6.1  ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ระยะเวลาที่ใชในการฝกการอธิบายนําชมอาจไม
เพียงพอ ทําใหฝกไดไมท่ัวถึง 

มีจํานวนนิสิตในกลุมมาก และบางคนไมมีทักษะ
ทางภาษาที่ดีพอ รวมท้ังขาดความแมนยําใน
เนื้อหาที่ตองการอธิบาย 

6.2  ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลในดานคุณธรรม จริยธรรมไม
สามารถทําไดทุกดาน 

นิสิตบางคนไมแสดงออก และยังมีวุฒิภาวะไม
เพียงพอในการปฏิบัติงานมัคคุเทศก 
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7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

อาจารยผูสอนประมวลวิธีการประเมินผลท่ีเขียน
ไวในรายละเอียดของรายวิชา 

ปรับคะแนนการทํางานกลุม  และปรับแบบ
ประเมินพฤติกรรมการเรียนรูของนิสิต 

หมวดที่ 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน (ถามี) 

ผลกระทบ 

ขอมูลแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ศิลปะ 
และวัฒนธรรม แบบ on line ไมเพียงพอ และไม
ตรงกับความตองการ 

นิสิตตองไปศึกษาจากสถานท่ีจริง และถายภาพ
มาเอง เพื่อการฝกปฏิบัติในหองเรียน 

 
2.  ประเด็นดานการบรหิารและองคกร  

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสติ 

ไมมี ไมมี 

หมวดท่ี 5  การประเมนิรายวิชา 

1.   ผลการประเมนิรายวชิาโดยนิสิต (แนบเอกสาร) 
1.1  ขอวพิากษที่สําคัญจากผลการประเมนิโดยนิสิต 
       การอธิบายนําชมเปนภาษาตางประเทศยากมากสําหรับนิสิตบางคน 
1.2 ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 1.1 

อาจารยนําเนือ้หาการอธิบายนําชมไปหารือกับอาจารยชาวตางประเทศ เพือ่ชวยในการ
ปรับโครงสรางของประโยคท่ีจําเปนตอการเรียน 
2.  ผลการประเมนิรายวชิาโดยวิธีอืน่ 
     2.1  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมนิโดยวิธีอื่น 
            นิสิตพบวา การสอนหลักการมัคคุเทศกระดับอาเซียนท่ีมีการคนควาจากอินเทอรเนต็ ทําให
ไดรับความรูและความเขาใจมากขึ้น 
    2.2  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ 2.1 
          ยังคงใหมีการหาขอมูลที่ทันสมัย และใหมีการเสนอความคิดเห็นในหองเรียน หรือเชิญ
มัคคุเทศกอาชีพมาบรรยายประสบการณใหม ๆ ใหนสิิตทราบมากขึ้น  
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หมวดท่ี 6  แผนการปรับปรุง 

1.  ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวชิาครั้งที ่
     ผานมา 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอใน 
ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผานมา 

ผลการดําเนนิการ 

ควรเชิญอาจารยพิเศษมาบรรยายและฝกปฏิบัติ
เรื่องการปฐมพยาบาลใหแกนิสิต 

ไดเชิญนางพยาบาลจากสถานพยาบาล มก. มา
ใหความรู และฝกปฏิบัติเตรียมการปฐมพยาบาล
ใหแกนักทองเท่ียวชาติตาง ๆ 

2.  การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
    ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนิสิตไดคนความากข้ึน จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน และเชิญมัคคุเทศกอาชีพมาถายทอดประสบการณการนําเที่ยวนักทองเที่ยวท่ีเปน
ตลาดหลักของไทย 
3.  ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

เพิ่มกลุมเรียนอีก 1 กลุม เพื่อ
พัฒนาผลการเรียนรูใหแกนิสิต
ไดอยางทั่วถึง 

ภาคปลาย ปการศึกษา 2556 หัวหนาภาควิชาศิลปาชีพ 

4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
    ประสานงานกับอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศกในสวนของการอธิบายนําชมเปน
ภาษาอังกฤษตามเสนทางบังคับของการขอรับประกาศนียบัตรมัคคุเทศกทั่วไป (ตางประเทศ) 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา  รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ 

ลงชื่อ ________________________________  วันท่ีรายงาน ______________________________ 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  _________________________________________ 

ลงชื่อ ________________________________  วันท่ีรับรายงาน ____________________________ 
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 รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:           มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:  วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควชิาศลิปาชีพ 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา                       01390490  สหกิจศึกษา 
2. ชื่อหลักสูตร                          ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเทีย่ว) 
3. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ                   อาจารยเจริญพร  เพ็ชรกิจ  
4. ภาคการศึกษาและปการศึกษาที่รายงาน   ภาคปลาย  ปการศึกษา 2556 

 

หมวดที่  2 การดําเนินการที่ตางจากแผนประสบการณภาคสนาม 

1.  การเตรียมการสําหรับนิสิต  (ถามี) 
    จัดทําโครงการเตรียมความพรอมสําหรับ
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคปลายของ
ชั้นปที่ 3 และภาคตนของชั้นปที่ 4 

-  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
-  การสมัครงานและการสัมภาษณงาน 
-  การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ 
-  การจัดทํ า รายงานการศึกษาและ 
   การนําเสนอ 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ในอนาคต          

1. ควรจัดทําปฏิทินกิจกรรมสําหรับการ
เตรียมความพรอมใหนิสิตไดทราบลวงหนา 
เพื่อนิสิตจะไดเห็นความ สําคัญของการเตรียม
ความพรอมกอนเข าสู การปฏิบัติ งานใน
สถานการณจริง 

2. ควรจัดหารายชื่อสถานประกอบการ
กอนการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต
อยางนอย 2 เดือนเพื่อการเตรียมตัว 

2.  การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารย
นิเทศก  
ไม มีการ ดํา เ นินการต างไปจากแผน 

เน่ืองจากอาจารยนิเทศกไดมีการประสานงาน
กับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนงของ
พนักงานพี่เลี้ยง ไดตามแผนที่วางไว  
 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ในอนาคต          
มีการสัมมนา หรือประชุมปรึกษาอาจารย
นิเทศกอยางตอเนื่อง เพื่อใหการสนับสนุนการ
ฝกประสบการณภาคสนามกระชับ และมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

 

(ตัวอยาง) 
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3. การเตรียมพนักงานพี่ เลี้ ยง  (Field 

Supervisor) จากสถานประกอบการ 
(ถามี) 
พนักงานพี่เลี้ยงที่ถูกจัดเตรียมโดยสถาน

ประกอบการใหดูแลนิสิต มีการเปลี่ยนงาน จึง
ตองเปลี่ยนพนักงานพี่เลี้ยง ทําใหตองมีการ
เตรียมและทําความเขาใจในการประเมินผล
ใหม  และเนื่ องจากพนักงานพี่ เลี้ ยงไม มี
ประสบการณในการเปนพี่เลี้ยง 
 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
ในอนาคต 
เสนอแนะใหสถานประกอบการจัดเตรียม
พนักงานพี่เลี้ยงมากกวา 2 คน เพื่อลดความ
เสี่ยง  และควรมีการกําหนดลักษณะของ
รายงานใหชัดเจน  เพื่อ เปนประโยชนแก
ผูประกอบการ และมหาวิทยาลัย 

4.  การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถามี) 

การเปลี่ยนแปลง 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน

อนาคต 

4.1  การเปลีย่นแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนิสิต 
 มีการเปลี่ยนแปลงหัวขอรายงานให

เขากับแผนกงานที่ทําอยู และเพื่อใหเหมาะสม
กับความสามารถของนิสิต 

ควรประชุมระดมความคิดเห็นจากนิสิตและ
อาจารย ในการ กําหนดหัวข อรายงานที่
เหมาะสม 

4.2  การเปลีย่นแปลงส่ิงอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนิสิต 
มีการใช E-mail ในการติดตอ สื่อสาร

ระหวางนิสิตและอาจารย เพิ่มจากการใช
โทรศัพท 

ควรพจิารณาสวัสดิการในลกัษณะอื่น ๆ (ถามี) 
 

4.3  การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถามี) 
มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร า ย ชื่ อ ส ถ า น

ประกอบการใหเปนปจจุบัน โดยเฉพาะใน
จังหวัดหลักทางการทองเที่ยวของไทยใน
ภูมิภาคตาง ๆ  

ควรประสานงานกับศูนยประสานงานสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยใหจัดทําฐานขอมูล
สถานประกอบการใหทันสมัย 
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หมวดที่ 3  ผลการดําเนินการ 

1.  จํานวนนิสิตที่ลงทะเบยีน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม 
จํานวน 60 คน เปนนิสติชัน้ปที่ 4 

2.  จํานวนนิสิตที่คงอยูเม่ือส้ินสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 
ไมมี เน่ืองจากจบการศึกษาทั้งหมด 

3.  จํานวนนิสิตที่ถอน (W) 
ไมมี 

4.  การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จํานวน รอยละ 
A   
B+   
B   
C+   
C   

 D+   
D   
F   

ไมสมบูรณ (I)   
ผาน (P,S) 60 100 
ตก (U)   
ถอน (W)    

5.   ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
1. สถานประกอบการบางแหงไมมีความเขาใจโครงการสหกิจศึกษา 
2. พนักงานพี่เลีย้งในสถานประกอบการมอีตัราการลาออกจากงานระหวางการปฏิบตัิงาน

สหกิจศึกษาของนิสิต ทําใหขาดความตอเนื่องในเชิงการพฒันาศักยภาพของนิสิต 
3. สถานการณการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและการเมืองของประเทศ 
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หมวดที่ 4  ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 

1.  ปญหาดานการบริหารของสถาบันการศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก 
สถานประกอบการ 

1.1 สถานประกอบการตอบรบันิสิตเขาปฏิบตัิงานสหกิจศกึษาลาชา บางคร้ังตอบปฏิเสธ
ในชวงใกลเริม่โครงการสหกิจศึกษา ทั้ง ๆ ที่นสิิตไดยืน่หนังสือขอเขาปฏิบตัิงานสห
กิจศึกษาในสถานประกอบการนั้น ๆ ลวงหนาตั้งแตเดือนมีนาคมกอนเปดภาค
การศึกษา ทําใหนิสิตหมดโอกาสทีจ่ะไดเขาปฏิบตัิงานในสถานประกอบการตามความ
คาดหวัง และไมมีโอกาสเลอืกสถานประกอบการแหงใหมไดทันการ 

1.2 พนกังานพี่เลีย้งไมสามารถจัดเวลาสําหรับการนิเทศของอาจารยนิเทศกเน่ืองจากติด
ภารกิจสําคัญ 

2.  ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต 
2.1 อาจารยนิเทศกบางคนขาดความเอาใจใสดูแลนิสิตสหกจิศึกษา รวมทั้งการให

คําปรึกษา และการจัดทํารายงานการศึกษา 
2.2 พนักงานพี่เลีย้งขาดทักษะการมอบหมายงาน การสอนงาน 
2.3 พนักงานพี่เลีย้งมอบหมายงานที่ไมตรงกับความตองการของนิสติสหกิจศึกษา  

3.  การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี) 

 สถาบันการศึกษาควรจัดทําโครงการสหกิจศึกษาสัญจรเพื่อพบผูประกอบการ โดยเล็ง
ผลเลิศในการประชาสัมพันธโครงการสหกิจศึกษา สรางความรูความเขาใจใหแกสถาน
ประกอบการ เพื่อใหสถานประกอบการตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตใหเปน
ทรัพยากรมนุษยตามความตองการของตลาดแรงงาน 
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หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 

1.   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต (ใหแนบผลการสาํรวจ) 
1.1    ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 

1.1.1 นิสิตตางเห็นประโยชนของการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา และไดรับโอกาส
เรียนรูจากสถานการณจริง ไดรับประสบการณตรง  

1.1.2 นิสิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และมีความเขาใจดีขึ้น ทั้งในเชิงวิชาการ 
       และวิชาชีพ 

1.1.3 นิสิตไดเรียนรูและตระหนักวา นิสิตยังมีขอดอยดานใดที่จะตองพัฒนาใหมาก 
       ขึ้น กอนเขาสูชีวิตจริงของการทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา 

1.2    ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณ 
               ภาคสนาม 

1.2.1 นิสิตมีการเปลี่ยนแปลง และมีพฒันาการที่ดีขึ้น 
1.2.2 นิสิตมีความเขาใจการทํางานในสถานการณจริงอยางชัดเจน 

2.   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงาน 
      พี่เลี้ยง 

2.1   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง 
1. นิสิตมีความรูความสามารถ เรียนรูงานไดเร็ว สามารถปฏิบัติงานไดเสมือนหนึ่ง

พนักงานขององคกร 
2. นิสิตสามารถใชภาษาตางประเทศไดในระดับหน่ึง 
3. นิสิตตั้งใจปฏบิัติหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมาย มีปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหา 

และมีจติอาสาใหความชวยเหลือแกผูรวมงาน 
4. นิสิตมีทักษะเชิงสังคม สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี 
จุดดอย 
1. นิสิตออนไหวตอขอตําหนิ และแสดงออกทางสีหนา 
2. นิสิตขาดประสบการณในการวางตวั และการปฏิบัติงานขาดความรอบคอบ 
3. นิสิตยังไมรูจกักาละเทศะเรื่องการแตงกายในที่ทํางาน 
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2.2   ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณ 
              ภาคสนาม 

2.2.1 พนักงานพี่เลี้ยงตางชื่นชมความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานของ
นิสิต และมีความเห็นวา นิสิตสหกิจศึกษาสามารถลดภาระการจางแรงงาน 
และแบงเบาภาระการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการ 

2.2.2 สถานประกอบการตางใหการยอมรับคุณภาพของนิสิต และตองการคัดเลือก
และบรรจุนิสิตเขาเปนพนักงานขององคกร เพราะไดเห็นศักยภาพ และ
คุณภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการระยะเวลา 
4 เดือน ทั้งน้ีสถานประกอบการสวนใหญยินดีใหบรรจุโดยไมตองผานการ
ทดลองงานอีก 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1.  การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 
1.1 สอบถามความเห็นของนิสติสหกิจศึกษาและอาจารยนเิทศกเก่ียวกบัคุณภาพของ

สถานประกอบการเพื่อเสนอเปนทางเลอืกใหนิสิตทีจ่ะเขารวมโครงการสหกิจศึกษาใน
ปการ ศึกษาตอไป 

1.2 ใหนิสิตสํารวจและประเมินตนเองวา มีความเหมาะสมกับตําแหนงงานในองคกรผูใช
บัณฑิตประเภทใด 

2.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงาน 
      การประเมินครั้งกอน 

ประเด็นที่ระบุในครั้งกอน สําหรับการ
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ 1 
-  มีการเพิ่มการจัดอบรมทักษะการใช 

        โปรแกรมประยุกตในงานอาชีพใหแก 
        นิสิต 

ระบุความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีไมสําเร็จ
ใหระบุเหตุผล 
-  นิสิตสามารถปฏิบัติงานไดทันทีหลังจากที ่
    ไดรับมอบหมายงานจากสถานประกอบการ 

3.  ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ใหนิสิตจัดทําขอเสนอรายงาน
ภายหลังการเรียนรายวิชาวจิัย
ในชั้นปที ่4 ภาคตน 

เดือนตลุาคมกอนการฝก
ปฏิบัติงานในวันที ่1 
พฤศจิกายน 

อาจารยนิเทศก 
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มคอ. 6 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  7 

 
4.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตอ 
     อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ใหมีการวิจยัสมัฤทธิผลของโครงการสหกิจศึกษา โดยเฉพาะผลกระทบที่ทําใหตองปรับปรุง
รายวิชาตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของ ทั้งวิชาเฉพาะและวิชาภาษาตางประเทศ 

 
อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
   
ลงชื่อ …………………………………….…………………..   

(อาจารยเจริญพร  เพ็ชรกิจ)   

วันที่รายงาน .................................................................... 
 
 
ผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 
ลงนาม ………………………………………….…………..   

(รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ) 

วันที่รายงาน  .................................................................  
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สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 1 

 รายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว) 

ประจําปการศึกษา 2556 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต / คณะ /ภาควชิา วิทยาเขตบางเขน / คณะมนุษยศาสตร / ภาควิชาศลิปาชีพ  

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1.   ช่ือหลักสตูร             ศิลปศาสตรบณัฑิต (การทองเที่ยว)  

2.  ระดบัคณุวฒุิ             ปริญญาตร ี

3.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
 

ชื่อ คุณวฒุ ิ เลขประจาํตัวประชาชน 

1.  รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมล
สมพงศ 

ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การ
อุดมศึกษา) 
High. Grad. Diploma 
“Economics of Tourism” 

x xxxx xxxxx xx x 

2.  ผศ. นุชนารถ  รัตนสุวงศ
ชัย 

Master of Sciences (Tourism 
Planning) 

x xxxx xxxxx xx x 

3.  นายเจริญพร  เพ็ขรกิจ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การ
จั ด ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร
ทองเที่ยว) 

x xxxx xxxxx xx x 

 
4. วันทีร่ายงาน                    31 พฤษภาคม 2557 

5.  ปการศึกษาที่รายงาน         ปการศึกษา 2556 

6.  สถานท่ีต้ัง                      วิทยาเขตบางเขน 

 

(ตัวอยาง) 
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สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 2 

หมวดที่ 2  ขอมูลเชิงสถิต ิ

1.  จํานวนนสิิตช้ันปที่ 1 ที่รับเขาในปการศึกษาทีร่ายงาน                      65 คน 

2.  จํานวนนสิิตท่ีสาํเรจ็การศึกษาในปที่รายงาน   
    2.1  จํานวนนิสิตที่สําเร็จกอนกําหนดเวลาของหลักสูตร                          -  
    2.2  จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร             60 คน 

 2.3  จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร              - 
 2.4  จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในวิชาเอกตาง ๆ 
        -  สาขาวิชาการทองเที่ยว  จํานวน  60 คน 

3.  รายละเอียดเกี่ยวกบัอัตราการสําเร็จการศึกษา 
รอยละของนิสิตที่สําเรจ็การศึกษาตามหลกัสูตร            100% 

4.   จํานวนและรอยละของนสิิตท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 
ปการศึกษา (จํานวนรับจริง) 

รุน/ปท่ีเขา 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รุน 1 60 60 60 60   
รุน 2  60 60 60 60  
รุน 3   60 60 60 60 
รุน 4    60 60 60 
รุน 5     65 65 
รวม 60 120 180 240 245 185 

ตกคาง     - - 
สําเร็จการศึกษา     60 60 

รอยละของนิสิตท่ีสอบผาน
ตามแผนกําหนดการศึกษา 

(คํานวณจากจํานวนนิสิตป 2 
ของแตละรุน) 

    100 100 

 
5.  อัตราการคงอยู/ศึกษาตอในชัน้ปท่ีสูงขึ้น (คิดจากนิสิตรุน 2) 
     นิสิตชั้นปที่ 1 เรียนตอชั้นปท่ี 2   100% 
    นิสิตชั้นปที่ 2 เรียนตอช้ันปที ่3   100% 
    นิสิตชั้นปที่ 3 เรียนตอช้ันปที ่4   100% 
6.  ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา 
     นิสิตขอยายวิชาเอก หรือขอยายคณะ หรือตองการไปศึกษาท่ีอื่น 
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สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 3 

 

7.  ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
     วันที่สํารวจ ณ วันซอมรับปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2557 
     จํานวนแบบสอบถามท่ีสง   60 ฉบับ  จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ   50 ฉบับ 
    รอยละของผูตอบแบบสอบถาม    83.33 
    การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

ไดงานทําแลว ไมประสงคทํางาน 

การไดงานทํา ตรงสาขา 
ท่ีเรียน 

ไมตรงสาขา 
ท่ีเรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอื่น 
ยังไมไดงานทํา 

จํานวน 40 5 5 0 0 

รอยละ 80 10 10 0 0  
1. การวิเคราะหผลท่ีได 

     ยังมีภาวะการไดงานทําท่ีดีมาก แสดงวาคุณภาพของบัณฑิตยังตรงกับความตองการของ
ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

หมวดที่ 3  การเปลีย่นแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสูตร 

1.    การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา  
      มีการปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนวิชาบูรณาการ ทําใหตองปรับหลักสูตรในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของหลักสูตร 
2.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผาน 
     มา  

การ เป ล่ียนแปลงทาง เศรษฐ กิจที่ ก ร ะทบต ออุ ปสงค  อุ ปทานด านบัณฑิ ตและ มี
สถาบันอุดมศึกษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชนไดเปดหลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรมเพิ่ม
มากขึ้น 
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สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 4 

หมวดที่ 4  ขอมูลสรุปของหลกัสตูร 

1. สรุปผลรายวชิาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา     
การกระจายระดบัคะแนน 

ช่ือรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา A B+ B C+ C D+ D F S U 

จํานวน
นิสิตท่ีลง 
ทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

วิชาในกลุมวิชา
วิทยาศาสตร 

1/2553 5 8 5 17 19 3 2 1 - - 60 59 

วิชาในกลุมวิชา
สังคมศาสตร 

1/2553 8 6 9 13 17 6 1 - - - 60 60 

วิชาในกลุมวิชา
มนุษยศาสตร 

1/2553 9 7 6 5 12 17 4 - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศ  1/2553 5 9 8 5 9 12 12 - - - 60 60 

ภาษาไทย 1/2553 9 11 15 8 10 4 3 - - - 60 60 

01390111  อุตสาหกรรม 
การทองเท่ียว 

1/2553 10 15 15 10 10 - - - - - 60 60 

วิชาในกลุมวิชา
วิทยาศาสตร 

2/2553 4 7 3 14 15 17 - - - - 60 60 

วิชาในกลุมวิชา
สังคมศาสตร 

2/2553 9 5 7 13 15 11 - - - - 60 60 

วิชาในกลุมวิชาสุขภาพ
และนันทนาการ 

2/2553 12 8 6 11 15 5 3 - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศ 2/2553 7 9 5 14 18 2 2 3 - - 60 60 

01390112  ความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจ 
ที่พักและบรกิารอาหาร   

2/2553 15 10 18 10 7 - - - - - 60 60 

01390113  จิตวทิยา 
การบรกิาร                     

2/2553 12 20 14 7 7 - - - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศ 1/2554 6 11 13 15 9 4 2 - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

1/2554 3 9 10 8 14 5 10 1 - - 60 59 

01390214  เทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการ
ทองเท่ียวและการโรงแรม 

1/2554 10 16 14 9 5 6 - - - - 60 60 

01390221  การจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียว 

1/2554 9 13 15 17 3 3 - - - - 60 60 
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สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 5 

 
การกระจายระดบัคะแนน 

ช่ือรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา A B+ B C+ C D+ D F S U 

จํานวน
นิสิตท่ีลง 
ทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผาน 

01390222  การดําเนิน 
งานและการจดัการ
ตัวแทนการทองเที่ยว 

1/2554 5 14 20 8 10 3 - - - - 60 60 

01390224  ทรัพยากร 
การทองเท่ียวของโลกและ 
ของประเทศไทย 

1/2554 17 12 13 10 2 2 4 - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

2/2554 6 9 3 15 17 5 4 - - - 59 59 

01390215  พฤตกิรรม
ของนักทองเที่ยว   

2/2554 8 12 15 12 5 8 - - - - 60 60 

01390223  การจัดนํา
เท่ียว 

2/2554 7 13 17 5 10 8 - - - - 60 60 

01390225  การพัฒนา 
ทรัพยากรการทองเที่ยว  

2/2554 9 8 17 15 9 2 - - - - 60 60 

วิชาเฉพาะเลือก 2/2554 7 6 4 15 11 9 8 - - - 60 60 

วิชาเลือกเสรี 2/2554 3 7 9 10 17 14 - - - - 60 60 

ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

1/2555 9 11 8 7 11 10 4 - - - 60 60 

01390316  การจัดการ 
ทรัพยากรมนุษยสําหรับ 
การทองเท่ียวและการ
โรงแรม 

1/2555 9 8 15 17 11 - - - - - 60 60 

01390326  การตลาด 
การทองเท่ียว 

1/2555 4 7 6 11 15 10 7 - - - 60 60 

01390328  การบัญชีและ 
การเงินสําหรับธรุกจินํา
เท่ียว  

1/2555 3 8 5 11 27 2 1 3 - - 60 59 

วิชาเฉพาะเลือก 1/2555 7 6 4 15 17 4 2 5 - - 60 60 

วิชาเฉพาะเลือก 1/2555 5 7 9 12 11 8 5 3 - - 60 60 

ภาษาตางประเทศเพื่อ
งานอาชีพ 

2/2555 6 5 8 17 18 2 3 1 - - 60 59 
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สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 6 

การกระจายระดบัคะแนน 

ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา A B+ B C+ C D+ D F S U 

จํานวน
นิสิตท่ีลง 
ทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

01390317  จรรยาบรรณ 
วิชาชีพและกฎหมาย        
สําหรับการทองเที่ยว        
และการโรงแรม 

2/2555 8 9 12 17 12 2 - - - - 60 60 

01390318  สัมมนา 
การทองเท่ียวและ 
การโรงแรม                    

2/2555 11 16 12 8 8 5 - - - - 60 60 

01390327  งาน 
มัคคุเทศก 

2/2555 15 20 16 12 5 - - - - - 70 70 

01390329  การวางแผน 
และพัฒนาอุตสาหกรรม 
การทองเท่ียว 

2/2555 7 13 11 15 12 2 - - - - 60 60 

วิชาเฉพาะเลือก 2/2555 3 8 9 15 12 8 5 - - - 60 60 
ภาษาตางประเทศเพื่องาน
อาชีพ 

1/2556 3 8 7 11 16 10 5 - - - 60 60 

01390491  การสํารวจ 
และวิจัยสําหรับ 
การทองเท่ียว                 

1/2556 5 9 3 18 17 3 5 - - - 60 60 

วิชาเฉพาะเลือก 1/2556 10 8 7 14 19 2 - - - - 60 60 
วิชาเลือกเสร ี 1/2556 11 16 12 8 8 5 - - - - 60 60 
01390490  สหกิจศึกษา 1/2556 - - - - - - - - 60 - 60 60  

2. การวิเคราะหรายวิชาทีม่ีผลการเรียนไมปกติ 

2.1  รหัสและชื่อรายวิชา 
       01390328  การบัญชีและการเงิน 
                     สําหรับธุรกิจนําเที่ยว 

ความไมปกติท่ีพบ 
มีนิสิตไดเกรด F จํานวน 3 คน 

การดําเนินการตรวจสอบ 
      หารือกับอาจารยที่ปรึกษาของนิสิต 
เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑท่ีตั้งไว 
        นิสิตไมมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร เพราะเรียนมาทางสายศิลป (ภาษาฝรั่งเศส) 
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน) 
       ขอใหอาจารยที่ปรึกษาแนะนํานิสิตเขากลุมติวที่จัดโดยสโมสรนิสิต 
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3.  การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  
     3.1  รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด 

รหัสและช่ือรายวิชา คําอธบิาย 
มาตรการทดแทนที่ได
ดําเนนิการ (ถามี) 

01390233 การดําเนินงาน
และการจัดการการทองเที่ยว
ชุมชน 

เปนรายวิชาเลือกที่กําหนดไว 
แต มีนิสิตลงทะเบียนเ รียน
จํานวนนอย เพราะตองเลือก
เ รี ย น ร า ย วิ ช าภ าษ าต า ง 
ประเทศกอน 

อาจ เปดรายวิ ชา เลื อกอื่ น
ทดแทน หรือเปดปละ 1 คร้ัง
เฉพาะภาคปลาย 

 
3.2 วิธีการแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน 

รายวิชา 
สาระเนื้อหาหรือ 
หัวขอท่ีขาด 

สาเหตุท่ีไมไดสอน 

01390224  ทรัพยากรการ
ทองเที่ยวของโลกและของ
ไทย 

การศึกษานอกสถานท่ี ติดวันหยุดราชการตอเนื่อง
และสภาพของฤดูกาล 

        การแกไขที่ไดดําเนนิการแลว  
             ใหไปศึกษานอกสถานทีพ่รอมกับรายวชิา 01390225 การพฒันาทรพัยากรการ
ทองเทีย่ว 
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

1..� .� .� .� .� .� .  การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหาร 

ผลกระทบของปญหาตอ
สัมฤทธิผลตาม
วัตถปุระสงคของ

หลักสูตร 

แนวทางการปองกนัและ
แกไขปญหาในอนาคต 

ปญหาการรับเขาอาจารยใหมไม
ทันกับการเปดภาคการศึกษา 

ทําใหอาจารยเกาตองเพิ่ม
ภาระการสอนมากขึ้น โดย
ตองลดภาระงานในการ
นิเทศนิสิต และตองเกลี่ย
ภ า ร ะ ง าน ข อ ง อ า จ า ร ย
ประจําหลักสูตร 

ใหอาจารยแสดงภาระงานของ
อาจารย และ job proposal ของ
อาจารยแตละคนในปการศึกษา
ตอไป 

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสตูร 

1.   การประเมินจากผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปท่ีสํารวจ) 
      วันท่ีสํารวจ       1  ธนัวาคม  2557 (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย) 
1.1.   ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการ 
         ประเมนิ 
จุดออน  สถานที่ใหบริการในหองปฏิบัติการ 
          คอมพิวเตอรไมเพียงพอ 
จุดแข็ง   

 อาจารยผู สอนมีความเชี่ ยวชาญ
เฉพาะดาน และมีประสบการณจริง 
ทําใหนิสิตไดเรียนรูงานจริง 

 มีผู เชี่ยวชาญใหคําปรึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 มี E-Learning ผานอินเทอรเน็ต ทํา
ใหนิสิตไดทบทวนบทเรียนทุกเวลาท่ี
ตองการ 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน  
-  อาจารยควรติดตอสถานประกอบการเพื่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพมากขึ้นในลักษณะ on the 
job training และภาควิชาจัดทําแผนเพื่อขอรับ
การสนับสนุน 
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1.2  ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมนิขอ 1.1  (ถามี) 
     -  จัดทํารายวิชาตามโครงการ web-based learning ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีก 2 วิชา 
2.  การประเมนิจากผูมีสวนเก่ียวของ 
     ไดดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑติ โดยฝายประกันคุณภาพของคณะฯ และได
จัดทําอยางตอเน่ืองทุกป 
2.1  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ข อ คิด เห็นของคณาจารยต อผลการ

ประเมิน 

จุดแข็ง  ของบัณฑิต คือ การสูงาน รับผิดชอบ 
           ตั้งใจทํางาน สามารถทํางานเปนทีม 
           ไดดี 
จุดออน  ของบัณฑิต ในเร่ืองภาษาอังกฤษ 
            และการส่ือสารระหวางผูรวมงาน 
            และขาดความคิดสรางสรรค 

แกไขจุดออน โดยใชเอกสารการเรียนการสอน
สวนใหญเปนภาษาอังกฤษ และนํานิสิตเขา
รวมการสัมมนาหัวขอท่ีเกี่ยวของ   ซึ่งจัดโดย
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

 
2.2  ขอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 2.1  (ถามี) 
      ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษเปนเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน
วิชาชพี และวิชาเฉพาะบังคบั 
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3.   การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ   
     ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่มีการดําเนินงานตามขอ 1 – 5 และเกินรอยละ 
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว ดังนี้ 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
คําอธิบาย 

หรือหลักฐานอางอิง 

1.  มีการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคลอง กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

มี เอกสารหมายเลข ... รายงานการ
ประชุม 

2.  อาจารยประจํามีสวนรวมใน
การวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

มี เอกสาร มคอ. 2  เอกสาร
หมายเลข 

3.  มีการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชา  และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
ก อนก า ร เป ด ส อน ให ค รบ ทุ ก
รายวิชา 

มี เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4  
เอกสารหมายเลข ... 

4.  มีการจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ นการของรายวิ ชา  และ
รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

มี เอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 6 
เอกสารหมายเลข ... 

5.  มีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา 

มี เอกสาร มคอ. 7  
เอกสารหมายเลข ... 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 
คําอธิบาย 

หรือหลักฐานอางอิง 

6.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน  หรือการประเมินผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 
25  

มี เอกสารหมายเลข ... แผนการสอน
ป ร ะ จํ า วิ ช า  แ ล ะ เ อ ก ส า ร 
หมายเลข  . . .   รายงานพื่อการ
ประชุมพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 

7.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิช า ท่ี เป ดสอนในแต ล ะป
การศึกษา 

มี เอกสารหมายเลข ...  รายงานผล
การทวนสอบ ...  

8.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน
ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

มี รายละเอียดการจัดปฐมนิ เทศ
อาจารยใหม ระดับมหาวิทยาลัย 

9.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 

มี เอกสารหมายเลข ...  สรุปการเขา
รับการอบรมของอาจารยประจําป 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอไป 

มี เอกสารหมายเลข  . . .   รายช่ือ
เจาหนาท่ีท่ีเขารับการฝกอบรมการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน 

11.  ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี เอกสารหมายเลข ...  สรุปผลการ
สํารวจความพึงพอใจของนิสิตผาน
ระบบ e-Evaluation ซึ่งไดเฉลี่ย 
4.25 จาก 5 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

N/A อยูระหวางการสํารวจ เน่ืองจาก
ผูสําเร็จการศึกษาในป 2556 เปน
บัณฑิตรุนท่ี 1 การสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตไมสามารถ
ดําเนินการไดสมบูรณ  
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หมวดท่ี 7  คุณภาพของการสอน 

1.  การประเมนิรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน  
     1.1  รายวชิาท่ีมีการประเมนิคุณภาพการสอนและแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมนิ 
            (ตัวอยาง) 

การประเมิน
จากนิสิต 

แผนปฏิบัติท่ีได
ดําเนินการแลว รหัสและชื่อรายวิชา 

มี ไมมี 

การประเมินคุณภาพการสอน 
วิธีอ่ืน (ระบุ) 

มี ไมมี 

01390327  งานมัคคุเทศก 
 

  สังเกตพฤติกรรมของนิสิตใน
การนําเสนอรายงาน การ
ทํางานเปนกลุม โดยสอบถาม
จากสมาชิกในกลุมถึงความ
รับผิดชอบในงาน 

  

2.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
กลยุทธการสอนท่ีเปดโอกาสใหนิสิตไดนําเสนองานที่เกิดจากการคนควาในหัวขอที่เก่ียวของกับ

เนื้อหาวิชา ทั้งรายบุคคลและรายกลุม รวมถึงการใหคะแนน ประเมินผลที่เหมาะสม ทําใหนิสิตมีทักษะใน
การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น แตยังมีเวลาในการนําเสนอนอย อาจทําใหไม
ครอบคลุมเน้ือหา อาจขยายเวลา 
    สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลยอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

2.1 สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และ 
        มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 

ผูสอนสวนใหญมีปญหาในการประเมิน
ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม เปนรายบุคคล 
และให เพิ่มกรณีศึกษาในสภาวะการณจริง 
เพื่อใหนิสิตมีทักษะในการคิดวิเคราะห 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควร

สอดแทรกในวิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
ทําผิดคุณธรรม โดยยกตัวอยางกรณีศึกษา และ
ใหมีการแสดงความเห็นกลุมยอย 

2.2 แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 
ใหรายวิชาที่ตองมีการนําเสนอรายงาน

บอยคร้ังไวในคาบสุดทายที่ไมมีวิชาเรียนตอ 
เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการนําเสนอ 

 
 
 
มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกท่ีไดมี

ประสบการณในการไดรับผลกระทบจากการ
ขาดจริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู 
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2. ความรู 
ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะ 

ไมใชเพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค 
และเพิ่มการทดสอบแบบอื่น เชน จากการฝก
ทํางานเปนกลุมที่มอบหมาย 

3. ทักษะทางปญญา 
ควรมีการใหนิสิตศึกษาบางหัวขอใน

วิชาเรียน และมารวมกันวิเคราะหคําตอบกอน
การอภิปรายในหองเรียน 

4.  ทักษะดานความสัมพันธระหวาง 
              บุคคล และความรับผิดชอบ 

ควรมีการสลับตําแหนงหัวหนากลุม
ในการนําเสนองานเพื่อความเทาเทียมในความ
รับผิดชอบในงาน 

 5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ 
              สื่ อสาร  และการใช เทคโนโลยี 
              สารสนเทศ 

ควรเพิ่มโจทยที่ มีการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขมากขึ้นในรายวิชาทางธุรกิจ และใชการ
สงงานผาน e-mail  

 
จัดให มีขอกําหนดในการวัดผลความรู

นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลายในทุกวิชา 
 
 
 
เตรียมแผนฝกใหนิสิตไดคนควาดวยตนเอง

มากขึ้น 
 
 
 
มีการวางแผนใหนิสิตสงรายชื่อที่มีการสลับ

ตําแหนงหนาท่ีในกลุม และรายงานผลการ
ประชุมทํางานอยางสมํ่าเสมอ 

 

 
      หาโจทยท่ีมีวิเคราะหเชิงตัวเลขในธุรกิจ
การทองเที่ยวเตรียมไวสําหรับการสอนคร้ัง
ตอไป 
 

3.   การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
จํานวน 1 คน 

3.1 สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
กองการเจาหนาที่ดําเนินการอบรมทุกป โดยจัดใหมีการสัมมนา เรียนรูหลักการสอน วิธีการ

สอน การประเมินผล แนวทางการใหคําปรึกษาแกนิสิต และการประกันคุณภาพ  
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม 
3.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดําเนินการ 

- 
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4.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
      4.1  กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม 
กิจกรรม อาจารย บุคลากร 

สายสนบัสนนุ 

การสงอาจารยไปเขารับการอบรมความรูเก่ียวกับระบบ
การทองเที่ยวแบบสากล และเร่ืองที่เปนประโยชนตอ 
การเรียนการสอน 

5 - 

การพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

- 1 

การอบรมพัฒนาทักษะการนําเสนองานวิจัย การเขียน
บทความวิจัย โดยวิทยากรจากภายนอก 

3 - 

 
4.2   สรุปขอคิดเห็น และประโยชนท่ีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของ 

              ผูเขารวมกิจกรรม) 
        โดยสรุป ผูเขารับการอบรมมีความพอใจมากในการท่ีคณะฯ ไดจัดใหมีทุน และกิจกรรม

สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
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หมวดที่ 8  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ  

1.  ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ 
     จากผูประเมิน  

ความเห็นของผู รับ ผิดชอบหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ  

ผูประเมินมีความเห็นวา 
 ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดาน 
อื่น ๆ เชน การทํางานเปนทีม การเปน
ผูนํา ใหแกนิสิตอยางตอเน่ือง 

 ค ว ร ป รั บ ใ ห มี วิ ช า เ ลื อ ก ใ ห ทั น ต อ
ความกาวหนาของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรเห็นดวยในขอเสนอแนะจาก
ผูประเมินภายนอก และวางแผนปรับหลักสูตร 

2.  การนาํไปดําเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรบัหลักสตูร  
      คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนิสติ 
โดยเฉพาะในชวงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และการฝกปฏิบติัในรายวิชาตาง ๆ  

หมวดที่ 9  แผนปฏิบัตกิาร 

1.   ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

 
แผนดําเนนิการ 

 

กําหนดเวลาที่
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 
ความสาํเร็จ
ของแผน 

      1.1  การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอก
เพือ่พฒันา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ภายในเดือน
ธันวาคม 2556 

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แลวเสร็จ 

 1.2  ปรับวิธกีารสอนวชิาท่ีมีการศึกษา
นอกสถานที ่

ภายในเดือน  
มกราคม 2556 

ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แลวเสร็จ 

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนนิการใหสําเร็จ 
           ไมมี  
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2.  ขอเสนอในการพฒันาหลักสูตร 

 2.1  ขอเสนอในการปรบัโครงสรางหลักสูตร (จาํนวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวชิา 
             เลือก ฯลฯ ) 

 ควรปรับหลักสูตรใหมีรายวิชาบังคับเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มจํานวนหนวยกิตเปน 132 
หนวยกิต  

 เพิ่มวิชาเลือกชั้นปที่ 3 และ 4 โดยพิจารณาจากรายวิชาท่ีตอบสนองอุปสงคและ
อุปทานการทองเท่ียว ที่สอนโดยคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เชน รายวิชาทาง 
วนศาสตรและอุทยานแหงชาติ 

2.2 ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา 
 ควรเพิ่มชัว่โมงฝกปฏิบตัิการในรายวิชาการจัดนําเท่ียว และวิชางานมัคคุเทศก โดย

ใหมีการอธบิายนําชมโดยใชภาษาตางประเทศอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ และเชิญ
อาจารยชาวตางประเทศเขารวมฟงการอธิบายนําชมดวย 

2.3  กิจกรรมการพฒันาคณาจารยและบคุลากรสายสนบัสนนุ 
 พัฒนาเทคนิคการสอน และการวัดผลใหอาจารย 
 สงอาจารยไปฝกอบรมแบบ on the job training ในสถานประกอบการนําเท่ียวและ

โรงแรม  
 อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานที่ เหมาะสมกับ 

การทํางาน 
 อบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารใหบุคลากรสายสนับสนุน 

3.  แผนปฏบิตัิการใหมสาํหรบัป 2559 

แผนปฏบิติัการ 
วนัที่คาดวาจะ
สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

แผนปรับปรุงเน้ือหารายวิชาชีพ และภาษาตางประเทศ 31 พฤษภาคม 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 
แผนการปรับปรุงโปรแกรมที่ใชเพ่ือการเรียนการสอนใน
หองปฏิบัติการ โดยจัดซ้ือครุภัณฑ software ท่ีทันสมัย 

31 พฤษภาคม 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 

แผนการขยายหองปฏิบัติการ และเพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอร
ใหเปนหองละ 50 เครื่อง 

30 กันยายน 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 

การขออนุมัติตั้งงบประมาณในการนํานิสิตไปดูงานการ
ดําเนินธุรกิจการทองเท่ียวในตางประเทศ 

30 กันยายน 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 

แผนการสงนิสิตไปฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ
ตามแผนความรวมมือของมหาวิทยาลัย 

30 กันยายน 2559 อาจารยประจําหลักสูตร 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  : 
1.  รศ. ดร. ฉลองศรี  พิมลสมพงศ ลายเซ็น ____________________ วนัที่รายงาน ____________ 
2.  ผศ. นุชนารถ  รัตนสุวงศชัย    ลายเซ็น ____________________ วนัท่ีรายงาน ____________  
3.  นายเจริญพร  เพ็ชรกิจ    ลายเซ็น ____________________ วนัท่ีรายงาน ____________ 
 
ประธานหลกัสูตร  : 
 
ลายเซ็น  : __________________________  วันท่ีรายงาน: ____________ 
 
เหน็ชอบโดย    ผศ. นุชนารถ  รัตนสวุงศชัย     หัวหนาภาควิชา 
 
ลายเซ็น  : __________________________   วันท่ี: ____________ 
 
เหน็ชอบโดย   รศ. ดร. วิไลศักดิ์  กิ่งคาํ  คณบด ี
 
ลายเซ็น  :    __________________________  วันที่: ____________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่บการศึกษาในปที่ประเมิน 
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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หนา ๒๗ 
เลม  ๑๒๗  ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง            ราชกิจจานุเบกษา             ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา 

ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร และเพ่ือ 
ประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ของสถาบันอดุมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี 
๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓” 

๒. ใหใชประกาศน้ีเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรน้ีอยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตร 
ใหเปนไปตามประกาศน้ีภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนไปตาม 
เอกสารแนบทายประกาศ 

๔. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอดุมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชินวรณ  บุณยเกียรติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
  
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา 
 ชื่อสาขา วิศวกรรมศาสตร 
 ชื่อสาขาวิชา  

(๑) วิศวกรรมไฟฟา 
(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง)  
(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรม

โทรคมนาคม หรือ วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร 
(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนกิส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคมุ หรือ 

วิศวกรรมอัตโนมัติ 
(๖) วิศวกรรมเครือ่งกล 
(๗) วิศวกรรมโยธา 
(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 
(๙) วิศวกรรมเคม ี
(๑๐) วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 
(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 
(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 
(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 
(๑๕) วิศวกรรมวัสด ุ
(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

  (๑๗)  วิศวกรรมกระบวนการชวีภาพ  
    
๒. ชื่อปริญญา 
  ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
    วศ.บ.  
  ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering 
     B.Eng.  
 
หมายเหต ุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการเรียนรู

เปนหลัก สวนชื่อปริญญาและชื่อที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันในสถาบัน 
อุดมศึกษาตางๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพน้ัน หากชื่อปริญญาและหรือ
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  มคอ.๑ 

๒ 

ชื่อสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด แตกตางจากที่ปรากฏในมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองมี
ผลการเรียนรูสอดคลองกับชื่อปริญญานั้นๆ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) และสภาคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา 

  
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  

สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพ
ที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีพ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ  

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดาน 
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบัน
จัดทําหลักสูตรที่มุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวชิายอย
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ขึ้นอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ  

แนวทางในการจัดการขอบเขตองคความรูในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา 
(Recommendation) และแนวทางที่นําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร 
เชน International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education 
(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศ รวมกับการระดมความรูและประสบการณของบุคลากร
ในสาขาวิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการ
ของสังคมและพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม พ่ึงพาตนเอง และ
ลดการนําเขาเทคโนโลยี ดังนั้น นอกเหนือจากความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ ซึ่งเปนองคความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทาง
วิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยังจําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบ
วิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขตองคความรูที่สําคัญดังตอไปน้ี 

 
๑) องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง  

   (Applied Mathematics, Computer and Simulations) 
๒) องคความรูที่เก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร  

   (Mechanics)  
๓) องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล  

   (Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 
๔) องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ  

   (Chemistry and Materials)  

634



  มคอ.๑ 

๓ 

๕) องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน  
   (Energy)  
๖) องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

   (Electricity and Electronics) 
๗) องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ   

   (System Management)    
๘) องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม  

   (Biology Health and Environment) 
 
องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied 

Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบ
ของสมการคณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และ
การประมวลผลบนคอมพิวเตอร เปนตน 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบน
พ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการ
เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะหความเคนและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ที่มากระทํา 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and 
Fluid Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนความรูพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) 
และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคลื่อนที่ของความรอน ระบบทาง
ความรอนและการประยุกตใชที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เน้ือหา
ความรูที่อยูบนพ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 
 องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรูที่เกี่ยวของกับ
พลังงานประเภทตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเน้ือหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน
สําหรับในอนาคต 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) 
หมายถึง เน้ือหาความรูซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา 
อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวย
เทคโนโลยีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง 
เน้ือหาความรูทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทาง
วิศวกรรม เศรษฐศาสตร โลจิสติกส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ  
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๔ 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 
Environment)  หมายถึง เน้ือหาความรูที่อยูบนพื้นฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงาน
ที่เกี่ยวเนื่องทางดานชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

 
 รูปที่ ๓.๑  แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมี
องคความรูพ้ืนฐานที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวย
กรอบเสนทึบในรูปที่ ๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรู
ตางๆ ดังที่กลาวไวแลวขางตนในบางองคความรูขึ้นกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประ
ในรูปที่ ๓.๑) โดยมีสัดสวนองคความรูที่แตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสตรและ
เทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่คอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนที่
แนนอนสําหรับสาขาวิชาจึงมิอาจกระทําได การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญ
ของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น ซึ่งอาจทําใหหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่
แตกตางกันเม่ือเวลาเปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน การออกแบบหลักสูตรที่ดีและทันสมัย สอดคลองกับความ
ตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เปนปจจุบัน ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

(เชน ฟสิกส เคมี) 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร
ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร 
และกลศาสตรของไหล 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่อง 
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การบริหารจัดการระบบ 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา  
สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

+ 
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๕ 

หมายเหตุ  ๑) สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชา
ตางๆ ตามตัวอยางที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใชกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเน้ือหาสาระที่เกี่ยวของผสมผสานเขา
ดวยกันในสัดสวนที่เหมาะกับสาขาวิชาชีพน้ันๆ  

 ๒) สําหรับสาขาวิชาที่มิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯนี้ในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปน
สําคัญ สวนรายละเอียดเน้ือหาสาระสําคัญ สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละ
หัวขอที่เกี่ยวของไดในอนาคต 

 
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 

๔.๑ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ
ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ  

๔.๒ มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 

๔.๓ มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถ
พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

๔.๔ คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
๔.๕ มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางาน

เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดี
ในการทํางาน 

๔.๖ มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค 
ในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี  

 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  
  มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 
  ๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต  

(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
ขององคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 
สังคมและสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 
 ๕.๒ ความรู  

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 
และเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และ
การสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(๒) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  
(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ

ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 
 ๕.๓ ทักษะทางปญญา   

(๑) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี  
(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
(๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
  

๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
(๑) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง  
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(๔) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(๕) มี จิตสํ านึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน  และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 

 
 ๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต   

ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 
(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ 
(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 
(๕) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เกี่ยวของได  

๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
 สภาวิศวกร (Council of Engineer)  

 
๗. โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และ/
หรือวิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวม
ทั้งหลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศน
ที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล 
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน
อยูในสังคมไดเปนอยางดี 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ
ใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร ภาษา และ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป  

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้ง
ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้  
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(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาที่ เปนความรู พ้ืนฐานสําหรับการเรียนทางดาน
วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมองคความรูที่จําเปนตองมีในแตละดานของ
สาขาวิชาบางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซึ่งอาจเปนการฝกงาน
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ เชน 
กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 
โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต  
  วิชาเฉพาะพื้นฐาน    
  - กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
  - กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
  วิชาเฉพาะดาน*    
 - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
 - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

 หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา  ๖ หนวยกิต 
 หมายเหตุ  * เปนไปตามองคประกอบที่ปรากฏในภาคผนวก 

สําหรับหลักสูตรที่ตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของสภาวิศวกร  
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา  

เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรูที่เปนสาระสําคัญของ
ลักษณะสาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปน้ี 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาที่เปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟา

สื่อสาร/โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูใน
สวนนี้เกิดจากการบูรณาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและ
เอกลักษณของสถาบัน 

 
หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเกี่ยวกับศาสตรทั่วไปที่เกี่ยวของกับไฟฟา 

มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตร
ในแขนงวิชายอยตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ 
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มีการพัฒนาขึ้นในภายหลัง นอกจากนี้ หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระ
ความรูในแขนงวิชายอยบางแขนง(ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เขาไวดวยกันก็ได โดยชื่อของ
สาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตามลักษณะของสาระความรูที่บูรณาการ 

 
๘.๒ สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลงั) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and  
     Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 
๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and 

Transportation) 
๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 

(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 
 

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and  
    Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) 
๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 
๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and Transmission) 
๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย (Communication Systems and Networking) 

 
๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 
๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

 
๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)  
๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control)  
๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
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๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 
๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

 

๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering)  
๓) กลุมความรูดานวศิวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

 
๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety)  
๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems)  
๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance)  
๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations Management) 
๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 
 

๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 
๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 
๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

 
๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering)  
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering)  
๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 
๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental System and Management) 

 
๘.๑๑ สาขาวชิาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery)   
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 
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๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 
๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

 
๘.๑๒ สาขาวชิาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล   
๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 
๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

 
๘.๑๓ สาขาวชิาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design)  
๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing)  
๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering)  
๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม (Rock Mechanics and Rock Engineering)  
๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics)  
 

๘.๑๔ สาขาวชิาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต 
๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 
๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

 
 ๘.๑๕ สาขาวชิาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบดวย 

๑)  กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials)     
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing)  
๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing)  
๔) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials 

Engineering Techniques)  
 

๘.๑๖ สาขาวชิาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย  
๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 
๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 
๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities) 
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๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management 
and Food Safety) 

 
๘.๑๗ สาขาวชิาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย 
๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 
๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 
๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  

 ๙.๑ กลยุทธการสอน   
 การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ
วิชา โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไป
ประยุกตใชในการทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ ใหเห็น
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง 
เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวย
ตนเอง ทั้งในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจัก
วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปราย 
นําเสนอ และแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  
 นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน
การสอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา 
มีความรูในเร่ืองที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับ
ผู อ่ืน ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมี
คุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานที่กําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไป
ในทิศทางที่สอดคลองกับที่ตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียด
เปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบ
สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน 
การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารย
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และผูบริหารหลักสูตร เชน การประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบดวย
ขอสอบกลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เปนตน 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอน
อาจทําไดดวยการจําลองสถานการณตางๆ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคุณลักษณะที่ตองการ
หรือไม เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการ
ซึง่จะเกิดขึ้นหลังจากที่นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงาน
หลังจากที่เปนบัณฑิตจบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี  

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘    
ขอ ๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต  

• ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา 
 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
 สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการ
เรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดังนี้ 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะที่กําลังศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน 
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศกึษา 
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 
อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปน้ี 

๑) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจ
ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ  
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๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเปน
อาจารยพิเศษ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

 
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

หรือเทียบเทา  
๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบ

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๑๑.๒ การเทยีบโอนผลการเรียนรู  
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบขอบังคับ

ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

• แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

• แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับ
ปรับปรุงแกไขลาสุด 

• แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับ
สาขาวิชาที่กําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

• ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 
๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 
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๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตางๆ 
มาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณ 
และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณ
การใชงานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงาน
ที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต 
และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอน
ที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ
ซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึง
หองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและส่ิงอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีเพียงพอ 

๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม  

ทั้งน้ี ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร
ที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให
เปนไปตาม  

•  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

• ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย 
มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู  

 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน 
เพ่ือเปนการพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพ่ือสงเสริม
การสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ 

๓) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น 

 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู

ที่กําหนด 
  สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย
มีตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดังนี้ 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม     

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ   

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบ
ทุกรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศกึษา 
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา 
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(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู     
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ        

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร                

เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  
 สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดี
ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ 
มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรสูการปฏิบัติ  
 กระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังนี้ 
 ๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ
ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 
 ๒) สถาบันแตงตั ้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน 
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา    
ที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน  หากเปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมควบคุม 
ใหมีผูแทนจากองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของอยางนอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่
กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 ๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใดๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒) นั้น 
ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดน
หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา

649



  มคอ.๑ 

๑๘ 

และปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจ
จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  
 ๔)  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ. ๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 
 ๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพ่ืออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ใหชัดเจน 
 ๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ อนุมัต ิ 
 ๗) เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 
 ๘) เม่ือสิ้นสดุการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา
และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมี
หัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๙) เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป 
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๑๗.  การเผยแพรหลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

 เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และ
ผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันฯได
เปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
 ๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรน้ัน 
 ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป นับตั้งแต
เปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ได
กําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตาม
หลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร  
 ๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 
 ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรบัการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา
คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป 
หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไป
ตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
พิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรน้ัน จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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๒๐ 

๑๘. ภาคผนวก 
 

๑๘.๑ เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร  
 เน้ือหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตางๆ 
(ขอ ๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวางเนื้อหา
ความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ ๓ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตาราง
ดังตอไปน้ี 
 

๑๘.๑.๑ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
วิศวกรรมไฟฟาพ้ืนฐาน         

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวศิวกรรมไฟฟา 
วิศวกรรม ไฟฟากําลัง / ไฟฟาส่ือสาร/โทรคมนาคม / อิเล็กทรอนิกส / ระบบวัดคุม/
วิศวกรรมอัตโนมัติ 

        

 
หมายเหตุ  เน่ืองจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเกี่ยวกับศาสตรทั่วไปที่

เกี่ยวของกับไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับ
การบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ (ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕) เขาดวยกัน ซึ่ง
หลักสูตรของแตละสถาบัน อาจมีโครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะใน
สาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหาความรูในหลักสูตรจึงขึ้นกับเอกลักษณของ 
แตละหลักสูตร ทั้งน้ีสามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแตละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการ
มุงเนนเปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 
๑๘.๑.๒ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  
(Electronic Circuits and Devices) 

X   X  X   
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(๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟา  
(Electrical Measurement and Instruments) 

X    X X 
  

การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม  
(Control System Modeling, Analysis and Design) 

X X   X X   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขบัเคลื่อน 
เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) X X   X X   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง  วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟา 
การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง  
(Electrical Power Generation, Transmission and Distribution) 

X    X X   

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System Analysis) X    X X   

การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟา  
(Electrical System Design, Estimation and Installation) 

    X X X  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X   

 
๑๘.๑.๓ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม)  

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

อิเล็กทรอนิกส (Electronics) X   X  X   

สัญญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 
การสื่อสารอนาล็อกและดิจิตอล (Analog and Digital Communications) X    X X   

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 
การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 
สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   

อุปกรณและวงจรส่ือสาร (Communication Devices and Circuits) X   X  X   

สายอากาศและการกระจายคลื่น (Antenna and Wave Propagation) X   X  X   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย         

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) X    X X X  

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and Networking) X     X X  
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๑๘.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) X X  X X X   

วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) X X X X X X   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (อนาล็อกและดิจิตอล) X    X X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบอนาล็อก    X  X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    X  X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบอนาล็อก X    X X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล X    X X   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(อนาล็อกและดิจิตอล) และการดาํเนินกรรมวธีิสัญญาณ 
การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (อนาล็อกและดิจิตอล) X     X   

ระบบควบคุมเชิงเสน (อนาล็อกและดิจิตอล) X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล) X X   X X   

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (อนาล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตวั 
ส่ิงประดิษฐสารกึ่งตัวนํา X   X X X   

ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   

 
๑๘.๑.๕ สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑)  กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  
       (Basic Electrical and Electronics Engineering) 
วงจรไฟฟา (Electric Circuits)  X    X X   

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส (Electronic Circuits and Devices)  X   X X X   

วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and Microprocessors) X     X   

(๒)  กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation)  
การวัด (Measurements)  X X X   X   
เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) หรือ X  X X  X   
เครื่องมือ (Instrumentation) X     X X  
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(๓)  กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 
สัญญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   
การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรือ X X X   X   
ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems)  X     X   

(๔)  กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 
โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ X     X X  

การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรม (Industrial Data Communication) หรือ X     X X  

ซอฟตแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  

(๕)  กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)  X      X  

การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)   X X   X X  

 
๑๘.๑.๖ สาขาวิชาวศิวกรรมเมคคาทรอนิกส 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 
กลศาสตร X X  X     

การออกแบบเครื่องจักรกล X X  X     

พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) X X    X   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
วงจรและอุปกรณไฟฟา X     X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา X X    X   

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพวิเตอร 
ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม X X    X   

อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) X X    X   

การเขียนโปรแกรมการควบคุม X     X   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 
กระบวนการผลิต    X   X  

การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   

ผลิตภัณฑ  X  X  X X  
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๑๘.๑.๗ สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล  
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชงิกล  (Mechanical Design) 
การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  

ภาระแบบสถิตย (Static loadings) X X       

ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable loadings) X X       

วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     

กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials) X X  X X    

กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    X   X  

การวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวนยานยนตหรือเครื่องจักรกล 
(Analysis and design of vehicles or machine components) 

X X  X    X 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 
กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    

อุณหพลศาสตร  (Thermodynamics) X  X  X    

การถายเทความรอน (Heat transfer) X  X  X    

การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 
(Analysis and design of thermal systems and their equipments) 

X  X  X  X X 

พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน  
(Energy and Energy Conversion) 

X  X  X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)      X   

ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      

การควบคุมระบบ (System Control) X      X  

 
๑๘.๑.๘ สาขาวิชาวศิวกรรมยานยนต 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและชิ้นสวนหลักของยานยนต  
ชุดตนกําลัง (Propulsion unit)   X X X X X    

ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    

ระบบบังคับเล้ียว (Steering system) X X       

ระบบรองรับน้ําหนัก (Suspension system) X X  X     

โครงสรางยานยนต (Vehicle structure); ตัวถังยานยนต (Vehicle body) X X X X     
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(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 
ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles);  
ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for vehicles);  
ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 
พ้ืนฐานพลศาสตรการเคลื่อนที่ของยานยนต (Fundamentals of vehicle dynamics) X X       

การวิเคราะหการสั่นสะเทือนยานยนต (Ride analysis);  
การวิเคราะหการสมดุลในขณะเขาโคง (Steady state cornering analysis); 

X X       

 
๑๘.๑.๙ สาขาวิชาวศิวกรรมเกษตร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 
เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   

กลศาสตร X X       

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 
กลศาสตรของไหล X  X      

ระบบที่เกี่ยวของกับดินและน้ํา X  X     X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 
กระบวนการแปรรูปผลิตผลเกษตร X   X    X 

อุณหพลศาสตร X  X  X    

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 
อาคารทางการเกษตรและระบบที่เกี่ยวของ X X X   X   

 
๑๘.๑.๑๐ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวัสดแุละกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 
กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X 

การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ X X X X X X X  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 
การศึกษาและออกแบบระบบงาน    X X   X  X X 

ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย X X X X X X X X 
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(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 
การควบคุมคุณภาพ X      X  

การจัดการคุณภาพเชิงรวม X      X  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม   X   X X  X  

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ  
      (Production and Operations Management) 
การวางแผนและควบคุมการผลิต   X      X  

การวิจัยดําเนินงาน X      X  

การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ  X      X  

การจัดการระบบซอมบํารุง X X X X X X X  

การจัดการพลังงานและส่ิงแวดลอม X X X X X X X X 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมอุตสาหการ  
      (Integration of Industrial Engineering Techniques) 
การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X 
โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

 
๑๘.๑.๑๑ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 
การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 
วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร X X X X   X  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ  
(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสํารวจ หรือ X      X  
การบริหารงานกอสราง หรือ X      X  

วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ X X X X   X X 
วิศวกรรมทาง หรือ X X X X   X  
วิศวกรรมขนสง X      X  

 
 

658



  มคอ.๑ 

๒๗ 

 ๑๘.๑.๑๒ สาขาวิชาวศิวกรรมเคมี   
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคม ี
ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances) X  X X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X X X    

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 
กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X      

การถายโอนความรอน (Heat Transfer) X  X  X    

การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer) X  X X     

การออกแบบกระบวนการ (Process Design) X  X X   X  

การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design) X  X X   X  

การควบคุมกระบวนการ (Process Control) X  X X  X   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 
ความปลอดภัย (Safety)       X  

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  

ส่ิงแวดลอม (Environment)    X X  X X 

 
๑๘.๑.๑๓ สาขาวิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย    
(Water and Wastewater Engineering) 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย   
(Water and wastewater treatment processes) 

X  X X X   X 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 
(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
(Solid Waste and Hazardous Waste  Engineering)  

การจัดการขยะมูลฝอย  
(Solid waste management) 

X X  X X  X X 

การจัดการของเสียอันตราย 
(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X 
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(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพษิทางอากาศ  มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน  
(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ  
(Air pollution control) 

X X X X X  X X 

การควบคุมมลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน  
(Noise and vibration control) 

X X  X X  X X 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม  
(Environmental System and Management) 

ระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 
(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 
๑๘.๑.๑๔ สาขาวิชาวศิวกรรมเหมืองแร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 
การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน  
(Surface Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน  
(Underground Mining and Mine Design) 

X X X   X X X 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 
การแยกแรดวยวิธีกายภาพ  
(Mineral Processing by Physical Separations) 

X  X X X X  X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี  
(Mineral Processing by Chemical Separations) 

X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 
วิศวกรรมวัตถุระเบิดและการระเบิดหิน  
(Explosive Engineering and Rock Blasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศลิาวศิวกรรม 
ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) X X  X     

ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X     

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมอืงแร 
เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร  
(Mine Economics and Mine Management) 

X      X  
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๑๘.๑.๑๕ สาขาวิชาวศิวกรรมวัสด ุ
 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวสัดุ (Nature of Materials) 
วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of Materials) X X X X  X   

การเสื่อมสภาพของวัสดุ (Deterioration of Materials) X X X X    X 

(๒) กลุมกระบวนการผลติวัสดุ (Materials Processing) 
กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of Materials)  X X X X  X X 

อุณหพลศาสตรของวัสดุ (Thermodynamics of Materials) X  X X X    

จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) X  X X X    

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวสัดุ (Material Analysis and Testing) 
การจําแนกลักษณะของวัสดุ (Materials Characterization) X X X X  X   

การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) X X X X  X   

การวิเคราะหความเสียหายของวัสดุ (Failure Analysis of Materials) X X  X     

(๔)  กลุมการบูรณาการวธีิการทางวิศวกรรมวัสด ุ 
        (Integration of Materials Engineering Techniques) 
การออกแบบและเลือกใชวัสดุ (Material Selection and Design) X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project) X X X X X X X X 

 
หมายเหต ุกรอบเนื้อหาความรูนี้ สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ที่เนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ 
วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน 

 
๑๘.๑.๑๖ สาขาวิชาวศิวกรรมอาหาร 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร 
(Basic Knowledge of Food Engineering) 

วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร   
(Food Sciences and Properties of Food Materials) 

X X X X    X 

สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) X  X  X    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X  X    
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(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร 
(Food Process System Engineering) 

หนวยปฏิบัติการและกระบวนการผลิตอาหาร  
(Unit Operations and Food Processing) 

X  X X X  X X 

การถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) X  X X X   

การวัดและการควบคุมอัตโนมัติ (Measurement and Automatic Control) X  X   X   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design) X X X X X X X X 

(๓) กลุมความรูดานเครื่องจกัรกลและหนวยสนับสนนุการผลิต 
(Food Processing Machines and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics) X X  X     

การออกแบบเครื่องจักรกลอาหารและตนกําลัง  
(Food Machine Design and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    

หลักการออกแบบเครื่องจักรอยางถูกสุขลักษณะ  
(Hygienic Design of Machinery) 

 X  X   X X 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร 
(System Management and Food Safety) 

เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม   
(Engineering Economics and Statistics) 

X      X  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร  
(Quality Control in Food Industry) 

   X   X X 

การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม  
(Industrial Pollution Control and Waste Treatment System) 

  X X   X X 

 
๑๘.๑.๑๗ สาขาวิชาวศิวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

 

เน้ือหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ  
     (Basics in Bioprocess Engineering) 
การคํานวณพ้ืนฐานวิศวกรรม (Basic Calculations in Engineering) X  X X X    

วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        X 

(๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลติ (Manufacturing Processes) 
ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) X X X X X   X 
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จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กระบวนการและการควบคุม (Process and Process Control) X  X   X   

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 
การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste Treatment) X X X X X   X 

เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Biotechnology)       X X 

(๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 
ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and Assurance)       X X 

ความปลอดภัย (Safety)       X  

การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 
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ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553) 
 

มคอ.2  รายละเอียดของหลักสูตร  
 

รายละเอียดของหลักสูตร  (Program Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม ของการ
จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะ
ถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และมาตรฐานคุณวุฒิระ ดับการศึกษาของสาขา /สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรง
กับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบ
ในการเรียนเพ่ือนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร จะชวยให
นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได 

 
 
 

 ประกอบดวย 8 หมวดตอไปน้ี 
 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2553 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 

วิทยาเขต/ณะ/ภาควิชา        คณะวิศวกรรมศาสตร   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย:  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
      ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering  
 
 

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็ม (ไทย)   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 
 ชื่อยอ (ไทย)   วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)  
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Engineering (Chemical Engineering)      
 ชื่อยอ (อังกฤษ)  B.Eng. (Chemical Engineering) 

 
 

3.    วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถามี) 
   - 
 

4.   จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
       146 หนวยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
      5.1  รูปแบบ  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

5.2  ภาษาที่ใช  จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
      5.3  การรับเขาศึกษา การคัดเลือกผูเขาศึกษาใหเปนไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขา
ศึกษาในสถาบันการศึกษาข้ันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตาม
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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      5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  

      5.5   การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมี พ.ศ.2547 โดยเริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553 

คณะกรรมการวิชาการฯ เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2551 วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 

สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 20 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2551 
 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
           หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ในปการศึกษา 2555 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 วิศวกรเคมี (Chemical Engineer)  

 วิศวกรผูควบคุมกระบวนการผลิต (Process Engineer) 

 วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer) 

 วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design Engineer) 

 นักวิชาการหรือนักวิจัย (Academic scholar or Researcher) 
 
9.   ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
       
ลําดับ

ที่ 
ตําแหนง  ช่ือ สกุล คุณวุฒิ,  ปที่สําเร็จ เลขประจําตัว

ประชาชน 
1 ผูชวย

ศาสตราจารย  
โปรดปราน สิริธีรศาสน วท.ม. (เคมีเทคนิค),   

2 อาจารย วรณี แพงจันทึก วศ.ด. (วิศวกรรมเคม)ี, 2007  
3 อาจารย หาญพล พึ่งรัศมี D.Eng.(Environmental 

Engineering), 2006 
 

4 อาจารย ธนิทธิ์ พิพัฒพันธุ M.S. (Chemical Engineering),   
5 ศาสตราจารย จุนจิโร คาวาซากิ D.Eng.(Chemical Engineering), 

1971 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      สถานที่จัดการเรียนการสอนอยูที่คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
        ในปจจุบันการเติบโตของอุตสาหกรรมตาง ๆอาศัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยาง

รวดเร็ว โดยเฉพาะสําหรับเทคโนโลยีที่มีการนําเอาคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสสารมาใช
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด ในขณะที่แหลงทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางการผลิตและพลังงานมีอยูอยาง
จํากัด กอใหเกิดกระแสตื่นตัวเรื่องพลังงานและสิ่งแวดลอม อีกทั้งความตองการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วของประเทศเพ่ือใหสามารถเขาสูการแขงขันในระดับนานาชาติได  

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       การติดตอสื่อสารแบบไรพรมแดน การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ การขยายฐานความรู และ การ

เปดกวางทางสังคมทําใหเกิดการเคลื่อนยายถิ่นฐานและวัฒนธรรมที่ผสมผสาน 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจ 
       ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 พัฒนาหลักสูตรใหตอบสนองความตองการของประเทศทางดานกําลังคนและความรูความ
เชี่ยวชาญที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

 ปรับปรุงหลักสูตรอยางสม่ําเสมอใหตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยี และ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

12.2 ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 
 ใหความสําคัญในเรื่องของการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ พัฒนางานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

ที่กอประโยชนตอสังคม และมีสวนรวมในการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ 

13.  ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ี
เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
        อธิบายการบริหารจัดการ  แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพ่ือให
มั่นใจวารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 
 

  13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ไดแก ฟสิกส เคมี แคลคูลัส และ สมการ
อนุพันธ เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
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 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ เปดสอนโดยสถาบันภาษา  
 กลุมวิชาพ้ืนฐานทางไฟฟาและคอมพิวเตอร เปดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 
 วิชาเขียนแบบ และกลศาสตร เปดสอนโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
 

  13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  
          วิชาเธอรโมไดนามิกส เปดสอนใหนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ 
 

        13.3  การบริหารจัดการ  
                กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจาก
ภาควิชาและคณะอ่ืนๆที่เก่ียวของ ที่ใหบริการการสอนวิชาตางๆ ที่เก่ียวของ 

 

หมวดท่ี 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
 
1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
         ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร 
        เพ่ือตอบรับการเติบโตของอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ ซึ่ง
ตองอาศัยความรูทางวิศวกรรมเคมี การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยางรวดเร็วในปจจุบัน การ
ติดตอสื่อสารแบบไรพรมแดน การเติบโตของเศรษฐกิจฐานความรู และกระแสตื่นตัวเรื่องพลังงานและ
สิ่งแวดลอม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย มุงเนนที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมเคมี ที่มีความรูพ้ืนฐานเพียงพอในการประกอบวิชาชีพ และมีทักษะในดานตางๆ ที่เก้ือหนุนตอ
การประกอบวิชาชีพไมวาจะในประเทศหรือตางประเทศ และความพรอมในการพัฒนาทักษะดังกลาว ดวย
การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเลือกเรียนในแผนการศึกษาที่ตนเองสนใจ อันไดแก การทําวิจัยอันเปน
สิ่งจําเปนในการตอยอดเทคโนโลยีและการประยุกตใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยคํานึงถึงหลัก
ของความปลอดภัยและความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การทําสหกิจศึกษาซึ่งอาศัยความรวมมือของภาค
การศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือแกโจทยปญหาจริงและเพ่ิมพูนประสบการณสําหรับในวิชาชีพ และการ
เลือกเรียนวิชาโทเพ่ือเพ่ิมทักษะในสาขาอ่ืนและนําความรูดานวิศวกรรมเคมีไปสรางบูรณาการกับศาสตร
ในสาขาอ่ืน ดังนั้นดวยแผนการศึกษาที่ยืดหยุนและความหลากหลายของวิชาเลือกที่ทันสมัย ประกอบกับ
การปลูกฝงจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีนี้
มุงหวังที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาหาความรูในดานตาง ๆ ที่
ตนเองสนใจตอไปได  และเปนบัณฑิตที่จะเปนกําลังสําคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศตอไป 
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            วัตถุประสงคของหลักสูตร 
(1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพทางดานวิศวกรรมเคมี 
(2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการทํางานไดหลากหลาย หมั่นแสวงหาความรู 

และสามารถปรับตัวไดตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม 
(3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจไดดี 
(4) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการปรับตัวเขากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายได

เปนอยางดี 
(5) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่คํานึงถึงสังคมและสวนรวม 

 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
         ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตร พรอมระบุวันที่คาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชนภายใน 5 ป) โดยขอใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพ่ือความสําเร็จของ
แผนนั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้นี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ดวย  
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมเคมีใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาที่ สกอ. 
กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากลที่ทันสมัย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สมํ่าเสมอ 

- เชิญผูเช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีสวนรวมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใชบัณฑิตของผูประกอบการ 

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉล่ียในระดับด ี

- ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน และการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี

- ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความตองการของผูประกอบการ 
หนวยงานตางๆที่เก่ียวของ
ทางดานวศิวกรรมสิ่งแวดลอม 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการใชบัณฑิตของผูประกอบการ 

- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถในการ
ทํางาน โดยเฉล่ียในระดับด ี

- พัฒนาบุคลากรดานการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ ใหมีประสบการณ
จากการนําความรูทาง
วิศวกรรมสิ่งแวดลอมไป
ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียน
การสอนใหทํางานบริการ
วิชาการแกองคกรภายนอก 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตออาจารย
ในหลักสูตร 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ  

  การศึกษาในมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยใชระบบทวิภาค โดย
แบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปนสองภาคการศึกษาปกติ  ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและ
ภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาสิบหกสัปดาห  

การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยเปนดังนี้ 
1. วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
2. วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
3. การฝกงานหรือฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาค

การศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
4. Special Project นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย) 3 ชั่วโมงตอสัปดาห 

ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต 
     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดรูอน  

  อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตให
เพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ  
     1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

  ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
     2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียนจะกระทําในวันและเวลาราชการ 
     2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหง
ประเทศไทย  วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540  ขอ 7  

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

- 
     2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
           - 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้  

 
นักศึกษา 

ปการศึกษา 
2552 2553 2554 2555 2556 

ชั้นปที่ 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปที่ 2  80 80 80 80 

ชั้นปที่ 3   80 80 80 

ชั้นปที่ 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 
จํานวนที่คาดวาจะ
สําเร็จการศึกษา 

- - - 
80 80 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
ปงบประมาณ 2553 2554 2555 2556 2557 

งบบุคลากร xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
งบลงทุน xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
งบดําเนินการ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 
รวม xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 

 
 

2.7 ระบบการศึกษา  
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
    แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
     2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
          เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ  วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
       3.1 หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้   
             3.1.1 จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 146 หนวยกิต 
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                3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 146 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบ
ตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี้ 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป           30 หนวยกิต 
     -กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    9 หนวยกิต 
     -กลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                         9 หนวยกิต 
     -กลุมวิชาภาษา                                                          12 หนวยกิต 
2.  หมวดวิชาเฉพาะ             110 หนวยกิต 
 -กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร         17      หนวยกิต    
     -กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร                              10      หนวยกิต 
 -กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร                              63 หนวยกิต 
 -กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร                              20 หนวยกิต 
3.  วิชาเลือกเสร ี                                  6 หนวยกิต 

                 
3.1.3 รายวิชา  

 1.  วิชาศึกษาทั่วไป     30 หนวยกิต 
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ตามโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้คือ 
     -กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                    9  หนวยกิต   

 หมวดมนุษยศาสตร  บังคับ 1 วิชา     3  หนวยกิต 
  มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร     3  หนวยกิต 
  TU 110 Integrated Humanities 
 หมวดสังคมศาสตร  บังคับ 1 วิชา     3  หนวยกิต 
 มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร     3  หนวยกิต 

 TU 120 Integrated Social Sciences 

และบังคับเลือก 1   วิชา ไมนอยกวา 2  หนวยกิต จากวิชาตอไปนี ้

วค. 106 ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 3   หนวยกิต 
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy 
วย. 106  เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ  2 หนวยกิต 
CE 106  Communication and Presentation Technique  
น. 209   หลักกฎหมายแพงและพาณิชย  3 หนวยกิต 
LA209 Civil and Commercial Law 
น. 246   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา  3   หนวยกิต 
LA246 Introduction to Intellectual Property 
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พบ. 291  ธุรกิจเบ้ืองตน  3   หนวยกิต 
BA 291 Introduction of Business 
ทอ. 201  หลักการบริหาร  3   หนวยกิต 
HO 201 Principles of Management 
ศ. 213   เศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน  3  หนวยกิต 
EC 213 Introductory Microeconomics 

 
                 -กลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                    9  หนวยกิต 

 มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  3  หนวยกิต 
 TU 130 Integrated Sciences and Technology  
 มธ. 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน           3  หนวยกิต 
 TU 156 Introduction to computers and programming 

วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน  3   หนวยกิต 
SC 123  Fundamental Chemistry 
วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน  1   หนวยกิต 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 
กลุมวิชาภาษา                    12  หนวยกิต 
ท. 161 การใชภาษาไทย       3  หนวยกิต 
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1     0 หนวยกิต 
EL 070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2     3  หนวยกิต 
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3     3  หนวยกิต 
EL 172 English Course 3 
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน   3   หนวยกิต 
EL 202 English  For Work 

 
         

2.   หมวดวิชาเฉพาะ       110 หนวยกิต 
  - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  17 หนวยกิต 
  ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี ้

                       วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  3  หนวยกิต 
                       SC 133   Physics for Engineers I 
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                       วท. 134  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  3   หนวยกิต 
                       SC 134   Physics for Engineers 2 
                       วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  1   หนวยกิต 
                      SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 
                       วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2  1   หนวยกิต 
                       SC 184   Physics for Engineers Laboratory II 
                       ค.  111   แคลคูลัสพ้ืนฐาน  3   หนวยกิต 
                      MA111 Fundamentals of Calculus      
                       ค.  112  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต  3   หนวยกิต 
                       MA112  Analytic Geometry and Applied Calculus    
                       ค.  214 สมการเชิงอนุพันธ  3   หนวยกิต 
                       MA214 Differential Equation      
 
                       -กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร  10 หนวยกิต 

  ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี ้
                       วก. 100  กราฟกวิศวกรรม                    3   หนวยกิต 
                       ME 100  Engineering  Graphics 
                       วย. 100  จริยธรรมสําหรับวิศวกร  0   หนวยกิต 
                       CE 100  Ethics for Engineers 
                       วย. 101   ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร  1   หนวยกิต 
                       CE 101  Introduction to Engineering Profession   
                       วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม   3   หนวยกิต 
                        IE 121  Engineering Materials  
                       วอ. 261 สถิติวิศวกรรม  3   หนวยกิต 
                       IE 261   Engineering Statistics 

 
   
                        -กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร                      63 หนวยกิต 
  วิชาบังคับในสาขา      57  หนวยกิต 

วค. 200 เคมีวิเคราะห  3 หนวยกิต 
AE 200 Analytical Chemistry  
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส  3 หนวยกิต 
AE 201 Physical Chemistry  
วค. 202 เคมีอินทรีย   3  หนวยกิต 
AE  202  Organic Chemistry 
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วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน   3  หนวยกิต 
AE  205 Material and Energy Balances 
วค. 213 เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 1 3  หนวยกิต 
AE  213 Chemical Engineering Thermodynamics I 
วค. 233 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมเคม ี 3 หนวยกิต 
AE  233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering   
วค. 284  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 1 1 หนวยกิต 
AE  284 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I 
วค. 285  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 2 1 หนวยกิต 
AE  285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II 
วค. 314  เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 2 3 หนวยกิต 
AE  314 Chemical Engineering Thermodynamics II 
วค. 315 การออกแบบถังปฏิกรณ   3 หนวยกิต 
AE  315 Reactor Design 
วค. 323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคม ี 3 หนวยกิต 
AE  323 Chemical Engineering Safety  
วค. 334 การถายโอนมวล  3 หนวยกิต 
AE  334 Mass Transfer 
วค. 335 กระบวนการแยก  3 หนวยกิต 
AE  335 Separation Processes 
วค. 351  การถายเทความรอน  3 หนวยกิต 
AE  351 Heat Transfer 
วค. 371  กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี   3 หนวยกิต 
  และการเย่ียมชมโรงงาน   
AE  371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips 
วค. 373 การจัดการและเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเคม ี 3 หนวยกิต 
AE  373 Chemical Engineering Management and Economics 
วค. 381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1  1 หนวยกิต 
AE  381 Chemical Engineering Laboratory I 
วค. 391 การฝกงาน  1 หนวยกิต 
AE  391 Industrial Training  
วค. 416  การออกแบบหนวยปฏิกรณ 2 หนวยกิต 
AE  416  Chemical Engineering Reactor Design 
วค. 422 การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม 3 หนวยกิต 
AE  422 Industrial Waste Treatment 
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วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม 3 หนวยกิต 
AE  461 Process Dynamics  and Control   
วค. 474  การออกแบบกระบวนการผลิต  3 หนวยกิต 
  และการออกแบบโรงงาน   
AE  474 Chemical Process and Plant Design  
วค. 482  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2  1 หนวยกิต 
AE  482 Chemical Engineering Laboratory II 
วค. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคม ี  1 หนวยกิต 
AE  491 Chemical Engineering Seminar 

 วิชาบังคับนอกสาขา       6  หนวยกิต 
วฟ.209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 3   หนวยกิต 
LE 209   Introduction to Electrical Engineering 
วย. 202  กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร 3 หนวยกิต 
CE 202  Engineering Mechanics - Statics 
 

    -กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร                               20 หนวยกิต               
วิชาเลือกในสาขา                                      11     หนวยกิต    
วค. 306 เคมีอนินทรีย 2 หนวยกิต 
AE 306 Inorganic Chemistry  
วค. 317  วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา 2 หนวยกิต 
AE  317 Catalysis Engineering 
วค. 326  การปองกันมลพิษ 2 หนวยกิต 
AE  326 Pollution Prevention   
วค. 327  ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมเคม ี 2 หนวยกิต 
AE  327 Biology for Chemical Engineering 
วค. 328   วิศวกรรมชีวเคม ี 2 หนวยกิต  
AE  328   Biochemical Engineering 
วค. 329   การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ 2 หนวยกิต 
AE  329  Life Cycle Assessment 
วค. 346   เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหม 2 หนวยกิต 
 ของพลาสติกและของเหลือใช  
AE  346  Plastic and Waste Recycling Technology 
วค.  347  เคมีวัสดุข้ันสูง 2 หนวยกิต 
AE  347 Advanced Material Chemistry 
วค. 348   เทคโนโลยีการกัดกรอน 2 หนวยกิต 
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AE  348   Corrosion Technology 
วค. 349   นาโนเทคโนโลยีเบ้ืองตน 2 หนวยกิต 
AE  349   Introductory Nanotechnology 
วค. 356   การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม 2 หนวยกิต 
AE  356   Environmental Combustion  
วค. 357   เทคโนโลยีปโตรเลียม 2 หนวยกิต 
AE  357  Petroleum Technology 
วค. 358  กระบวนการแยกกาซธรรมชาต ิ 2 หนวยกิต 
AE  358  Natural Gas Processing 
วค. 359  อุตสาหกรรมปโตรเคม ี 2 หนวยกิต 
AE  359  Petrochemical Industry 
วค. 368  การออกแบบการทดลองสําหรับ 2 หนวยกิต 
 งานทางวิศวกรรมเคม ี  
AE  368 Design of Experiments for Chemical Engineering  
วค. 369  การจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคม ี 2 หนวยกิต 
AE  369 Chemical Engineering Process Simulation 
วค. 406 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1 2 หนวยกิต 
AE 406 Special Topics in Chemical Engineering I 
วค. 407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2 2 หนวยกิต 
AE  407 Special Topics in Chemical Engineering II 
วค. 427   มลพิษทางอากาศ 2 หนวยกิต  
AE  427  Air Pollution 
วค. 447  เทคโนโลยีพอลิเมอร 2 หนวยกิต 
AE  447 Polymer Technology  
วค. 466  วิธีการคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคม ี 2 หนวยกิต 
AE  466  Mathematical Techniques for Chemical Engineering  
วค. 467 เทคนิคการหาคาที่เหมาะสมทางวิศวกรรมเคม ี  2หนวยกิต 
AE  467 Optimization for Chemical Engineering  
วค. 477  การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 2 หนวยกิต  
AE  477 Ecodesign  
วค. 507 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3 2 หนวยกิต 
AE  507 Special Topics in Chemical Engineering III 
วค. 508 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4 2 หนวยกิต 
AE  508 Special Topics in Chemical Engineering IV 

 วิชาเลือกนอกสาขา                                         
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วฟ. 203  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 1 หนวยกิต 
LE 203 Introduction to Electrical Engineering Laboratory 
วอ. 425 วิศวกรรมพอลิเมอร 3   หนวยกิต 
IE 425 Polymer Engineering 
สษ. 210  ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 1 3   หนวยกิต 
EL 210 English for Engineering 1 
สษ. 310  ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 2 3   หนวยกิต 
EL 310 English for Engineering 2 
สษ. 410  ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกรรม 3 3   หนวยกิต 
EL 410 English for Engineering 3 
ค. 131   พีชคณิตเชิงเสนประยุกต 3   หนวยกิต 
MA 131  Applied Linear Algebra     
ค. 251  วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข 3   หนวยกิต 
MA 251  Numerical Methods and Application     

 
 -    เลือกศึกษาในรูปแบบใดแบบหนึ่ง  9 หนวยกิต  ดังตอไปนี ้
               -วิชาวาดวยการวิจัย                                                        9 หนวยกิต 
                  วค. 586  การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคม ี 3 หนวยกิต 

AE  586  Writing Chemical Engineering Articles 
วค. 596   การวิจัยระดับปริญญาตรี 1 3 หนวยกิต 
AE  596  Research for Undergraduates  I  
วค. 597   การวิจัยระดับปริญญาตรี 2 3 หนวยกิต 
AE  597  Research for Undergraduates  II 

              - วิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี                                                      9 หนวยกิต 
                    วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคม ี  3 หนวยกิต 
                    AE 598 Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering  
                    วค. 599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคม ี   6 หนวยกิต 
                    AE 599 Co-operative Education in Chemical Engineering  
                                          
             -วิชาเลือก                                                9 หนวยกิต 
            นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาจากสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย  อีก  9  หนวยกิต  โดยวิชาเหลานั้นตองถูกกําหนดใหเปนวิชาโทและอยู
ในสาขาวิชาเดียวกัน เมื่อนักศึกษาศึกษาวิชาจนครบ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาโทใน
สาขาวิชาใดก็ตาม นักศึกษามีสิทธิไดรับวิชาโทในสาขานั้น ๆ       
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                  3. หมวดวิชาเลือกเสร ี               6  หนวยกิต 
              นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
แหงประเทศไทยเปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต “ยกเวนวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา และ
วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ มธ. ทุกวิชา”  ทั้งนี้ ควรเลือกศึกษาวิชา
ภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต 

หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
คณะวิศวกรรมศาสตรมีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ดังนี ้
1.   กําหนดรหัสไว  5  ตัว  โดยที่  2  ตัวแรกเปนตัวอักษร  3   ตัวหลังเปนตัวเลข 
2.   ตัวอักษร  2  ตัวแรกจะแสดงถึงสาขาวิชา  ใช  “วค.”   (AE)  แทนวิศวกรรมเคม ี
3.   ตัวเลข  3 ตัวหลังมีหลักเกณฑดังนี ้

 

หลักรอย หมายถึง ชั้นป  คือ  วิชาที่มีความยากงายตามลําดับในหลักสูตรชั้น ปริญญาตรีจะมีเลข
1,2,3,4 และ  5 

  หลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา โดยแบงออกเปนหมวดตางๆ ดังนี ้
     

เลข ความหมาย 
0 หมวดวิชาเคมีพ้ืนฐาน หัวขอพิเศษ 
1 หมวดวิชาพลศาสตรความรอน (เธอรโมไดนามิกส) ปฏิกิริยา

เคมี 
2 หมวดวิชาสิ่งแวดลอม ความปลอดภัย ชีวเคมี 
3 หมวดวิชากลศาสตรของไหล ถายโอนมวล กระบวนการแยก

สาร 
4 หมวดวิชาวัสดุศาสตร โพลิเมอร 
5 หมวดวิชาการถายเทความรอน การเผาไหม 
6 หมวดวิชาคณิตศาสตร  
7 หมวดวิชาการจัดการ การออกแบบ 
8 หมวดวิชาปฏิบัติการ 
9 หมวดวิชาการฝกงาน สัมมนาและวิจัย 

 หลักหนวย หมายถึง   ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา โดย 
  0 – 5  หมายถึง     วิชาบังคับของสาขาวิชา 
  6 -  9  หมายถึง      วิชาเลือก  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ปการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วย. 100  จริยธรรมสําหรับวิศวกร 0 หนวยกิต สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  3 หนวยกิต 
 ค.  111 แคลคูลัสพื้นฐาน  3 หนวยกิต วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม 1 3 หนวยกิต 
วก. 100 
มธ. 156 

กราฟกวิศวกรรม  หรือ 
คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบ้ืองตน 

 3 หนวยกิต 
 
3 หนวยกิต 

วก. 100 
มธ. 156 

กราฟกวิศวกรรม  หรือ 
คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบ้ืองตน 

3 หนวยกิต 
 

3 หนวยกิต 
วท. 123 เคมีพื้นฐาน  3 หนวยกิต  ค.  112 เรขาคณิตวิเคราะหและ

แคลคูลัสประยุกต  
3 หนวยกิต 

วท. 133  ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1  3 หนวยกิต วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2 3 หนวยกิต 
วท. 173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1 หนวยกิต วท. 184  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 

2  
1 หนวยกิต 

วท. 183  ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
วิศวกร 1 

1 หนวยกิต วย. 101 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร 

1 หนวยกิต 

ท. 161 การใชภาษาไทย  3 หนวยกิต มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและ 3 หนวยกิต 
สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน   3 หนวยกิต  เทคโนโลยี  
รวม 20 หนวยกิต รวม 20  หนวยกิต 

 
 

ปการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วค. 200 เคมีวิเคราะห  3 หนวยกิต วค. 202 เคมีอินทรีย                         3 หนวยกิต 
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส 3 หนวยกิต วค. 213 เธอรโมไดนิกสสําหรับ

วิศวกรรมเคมี 1  
3 หนวยกิต 

วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน 3 หนวยกิต วค. 233 กลศาสตรของไหลสําหรับ
วิศวกรรมเคมี   

3 หนวยกิต 

วค. 284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกรรมเคมี 1 

1 หนวยกิต วค. 285 ปฏิบัติการเคมีสําหรับ
วิศวกรรมเคมี  2 

1 หนวยกิต 

 ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ 3 หนวยกิต วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟาเบ้ืองตน 3 หนวยกิต 
มธ. 110   สหวิทยาการมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม-

สถิตยศาสตร 
3 หนวยกิต 

   วอ. 261   สถิติวิศวกรรม 3 หนวยกิต 
xx.xxx 
 

วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2  
เลือกจาก วค.106, วย.106 น.
209, น.246, พบ.291, ทอ.201, 
และ  
ศ.213  

ไมนอยกวา 
2 หนวยกิต 

 

xx.xxx 
 

วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2  
เลือกจาก วค.106, วย.106 น.
209, น.246, พบ.291, ทอ.
201, และ  
ศ.213  

ไมนอยกวา 
2 หนวยกิต 
 

รวม 16 – 18 หนวยกิต รวม 19 – 21  หนวยกิต
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ปการศึกษาท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วค. 314 เธอรโมไดนามิกสสําหรับ
วิศวกรรมเคมี  2  

3 หนวยกิต วค. 334 การถายโอนมวล                      3 หนวยกิต 

วค. 315 วิศวกรรมปฏิกิริยา 3 หนวยกิต วค. 323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรม
เคมี  

3 หนวยกิต 

วค. 351 การถายเทความรอน            3 หนวยกิต วค. 335 กระบวนการแยก         3 หนวยกิต 
วค. 371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมี

และการเยี่ยมชมโรงงาน 
3 หนวยกิต วค. 381  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 

1 
1 หนวยกิต 

วค. 373 การจัดการและเศรษฐศาสตร
วิศวกรรมเคมี 

3 หนวยกิต สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการ
ทํางาน 

3 หนวยกิต 

มธ. 120   สหวิทยาการสังคมศาสตร 3 หนวยกิต xx.xxx วิชาเลือก  (วค., วอ.,วฟ., 
สษ.) รวม  

4 หนวยกิต 

xx. xxx วิชาเลือกเสรี 3 หนวยกิต xx.xxx วิชาเลือกเสรี     3 หนวยกิต 
รวม  21 หนวยกิต รวม  20 หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3 

วค. 391 การฝกงาน   1 หนวยกิต 
(ไมนอยกวา 240 ช่ัวโมง) 

รวม  1 หนวยกิต 
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ปการศึกษาท่ี 4 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

วค. 422 การบําบัดของเสียจาก
อุตสาหกรรม 

3 หนวยกิต วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี  2 
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1) 

3 หนวยกิต 
 

วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการ
และการควบคุม 

3 หนวยกิต วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรม
เคมี 
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 (2.1) 

3 หนวยกิต  
 

วค. 474 การออกแบบกระบวนการ
ผลิตและการออกแบบโรงงาน 

3 หนวยกิต วค. 599  สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี  
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 (2.2) 

6 หนวยกิต 
 

วค. 482  ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 
2 

1 หนวยกิต xx. xxx วิชาเลือกที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 (2.3) 

3 หนวยกิต 
 

วค. 491  สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี 1 หนวยกิต xx. xxx วิชาเลือกที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 (2.3) 

3 หนวยกิต 
 

วค. 596  การวิจัยระดับปริญญาตรี 1 
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 
(2.1) 

3 หนวยกิต 
 

   

วค. 598  การเตรียมสหกิจศึกษา
วิศวกรรมเคมี ในกรณีท่ี
ศึกษาแบบ 2.2.2 (2.2) 

3 หนวยกิต 
 

   

xx. xxx วิชาเลือกที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัย 
ในกรณีท่ีศึกษาแบบ 2.2.2 
(2.3) 

3 หนวยกิต 
 

   

xx. xxx วิชาเลือก  (วค., วอ.,วฟ., สษ.)  
หนวยกิตรวม 

7 หนวยกิต    

รวม  21 หนวยกิต รวม  6 หนวยกิต 
 

 

                3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
แสดงในภาคผนวก 

 

3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจําตัวประชาชน 
1.xxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x 
2.xxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3.xxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x 
4.xxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x 
5.xxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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3.2.2 อาจารยประจํา 
ระ บุอาจารยซึ่ งมีหน าที่ หลั กดานการสอนและการวิจัย  และปฏิบัติหนาที่ เ ต็ม เวลาใน

สถาบันอุดมศึกษา 
 

ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา เลขประจําตัวประชาชน 
1.xxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x 
2.xxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3.xxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x 
4.xxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x 
5.xxxxx   xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 
                ไมม ี
 
 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  
         เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางาน
จริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝกงานภาคอุตสาหกรรมและบังคับใหนักศึกษาทุกคนลงทะเบียน
รายวิชานี้ โดยเปนรายวิชาที่ตองลงเรียนแตไมนับหนวยกิต นอกจากนี้ในหลักสูตรไดเตรียมทางเลือกเพ่ือ
ผูสนใจในการเขารวมโครงการสหกิจศึกษา โดยมีจํานวน 6 หนวยกิต 

4.1. ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปน

ในการเรียนรูทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 
(2) บูรณาการองคความรูที่เรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาที่เกิดข้ึนจริง 
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานประกอบการได 
4.2 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5.   ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
5.1  คําอธิบายโดยยอ  
การทําโครงงานของหลักสูตร (ในหลักสูตรนีเ้รียกวาเปนการเลือกเรียนแบบทําการวิจัยระดับปริญญา

ตรี) นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาวาดวยการวิจัยระดับปริญญาตรี 3 รายวิชา โดยมีลําดับการ
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ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ดังนี ้
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนวิชา วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1 โดยมีขอกําหนดของ

การทําวิจัยระดับปริญญาตรีคือนักศึกษาตองสอบผานวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิศวกรรมเคมีตามโครงสราง
หลักสูตรที่กําหนดไว ไมนอยกวา 51 หนวยกิต และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนวิชา วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2 และ วค. 586 การ
เขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคมี  โดยมีขอกําหนดของทั้งสองรายวิชาวานักศึกษาตองสอบผานวิชา วค. 
596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
  นักศึกษามีทักษะในการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมหรือพัฒนาความรูเพ่ือนําไปประยุกตใช

ในอุตสาหกรรมและสามารถวิเคราะหและเรียบเรียงผลการวิจัยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
5.3  ชวงเวลา  

  ตลอดปที่ 4  (2 ภาคการศึกษา) 
5.4  จํานวนหนวยกิต 
        จํานวนหนวยกิตรวม 9 หนวยกิต โดยแบงเปน 3 รายวิชา ดังนี้ 
       วค. 596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1                   จํานวน 3 หนวยกิต 
       วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคม ี  จํานวน 3 หนวยกิต 
       วค. 597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2                   จํานวน 3 หนวยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

  ภาควิชาฯจัดใหมีการแนะนําหัวขอวิจัยที่นาสนใจในสาขาวิศวกรรมเคมี พรอมทั้งแนะนําอาจารย
ประจําที่สามารถใหคําปรึกษาในการทําวิจัยในหัวขอเหลานั้นแกนักศึกษากอนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในปที่ 
4 เพ่ือใหนักศึกษาเลือกหัวขอวิจัยที่อยูในความสนใจของตนไดอยางแทจริง 

5.6  กระบวนการประเมินผล   
การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของขอเสนอโครงงาน และ

คณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากความเขาใจของนักศึกษาในงานวิจัยที่จะทําและการนําเสนอผลงานวิจัย
เบ้ืองตนหรือนําเสนอความเปนไปไดของโครงงานวิจัย       
 

หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ

ภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีข้ึนในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นใน
การใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูง ในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธ
การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่

เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 

การสอดแทรกในวิชาเรียนที่ เ ก่ียวของกับจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เชน การประกอบวิชาชีพที่คํานึงถึง
ผลกระทบตอสังคม 

(2) มีความรูพ้ืนฐานในศาสตรที่เก่ียวของทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดี 
สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง 

การมอบหมายงานในวิชาที่ตองอาศัยความรูทางทฤษฎีที่
เก่ียวของมาประกอบการดําเนินงาน 

(3) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถ
พัฒนาความรู เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม 

การทํากิจกรรมที่แสดงออกถึงความคิดสรางสรรค เชน การ
นําเสนอผลิตภัณฑ ช้ินงาน โครงงานแนวใหม 

(4) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหา
ไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 

การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบวงจร  
การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน และเวลา 

(5) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะ
การบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ 

การทํางานเปนทีม การทําโครงงานในวิชาเรียน 

(6) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถ
ติดตอ สื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

การมอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวยตนเอง และการ
นําเสนอผลงานที่ไดศึกษา 

(7) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
ภาษาตาง ประเทศในการสื่อสารและใช
เทคโนโลยีไดดี 

 

การทํากิจกรรมที่มีการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยี เชน การ
รับสงขอความผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย  สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและ สังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ
ความเปนมนุษย 
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
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เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้น

เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอน
ทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2.2 ความรู  
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมเคมี มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม 
ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ 
เศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เก่ียวของ และการสราง
นวัตกรรม ทางเทคโนโลยี 
(2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดาน
ทางวิศวกรรม 
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
 
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฎิบัติใน

สภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษา
ดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

686



                                                                                                                                     มคอ. 2 

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553) 
 

๒๓

2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ 
(5) การทดสอบยอย 
(6) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(7) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(8) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ 
(9) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(10) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

2.3 ทักษะทางปญญา  
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ  
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
(5) สามารถสืบคนขอมูลและคนควาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุม 
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
 
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ให

นักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา 
หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถาม
เก่ียวกับนิยามตาง ๆ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่ อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมี ประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอ
สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 
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(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวม พรอมทั้ง แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวก ในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง สังคม และทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง  

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม 

2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอ่ืน 
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
(5) มีภาวะผูนํา 
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
- คุณสมบัติตาง ๆ นี้สามารถวัดรวมกับคุณสมบัติในขอ 5.1, 5.2, และ 5.3 ไดในระหวางการทํา

กิจกรรมรวมกัน  
- ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง
ประเด็นของขอมูลที่ได 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอ

การแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
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(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช
สัญญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวของได 

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้อาจทําได
ในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอ
แนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิง
วิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เก่ียวของ 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ 
และ ซื่อสัตย  สุจริต  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ
องคกรและ สังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรี
ของความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่
ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

690



                                                                                                                                     มคอ. 2 

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรงุ กันยายน 2553) 
 

๒๗

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

xxxxxxxx Integrated Humanities      o    o                

xxxxxxxx Integrated Social 
Sciences 

     o    o                

xxxxxxxx Sustainability of Natural 
Resources and Energy 

      o   o                

xxxxxxxx Communication and 
Presentation Technique 

       o  o                

xxxxxxxx Civil and Commercial 
Law 

     o o   o                

xxxxxxxx Introduction to 
Intellectual Property 

     o                    

xxxxxxxx Introduction of Business          o                

xxxxxxxx Principles of 
Management 

       o  o                

xxxxxxxx Introductory 
Microeconomics 

      o                   

xxxxxxxx Integrated Sciences and       o   o                
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

xxxxxxxx Introduction to computers 
and programming 

       o o                 

xxxxxxxx Fundamental Chemistry o  o  o    o       o o    o o o o  

xxxxxxxx Fundamental Chemistry 
Laboratory 

o  o  o           o o    o o o   

xxxxxxxx Thai Usage o o o o o  o   o o o o o o      o o o   

xxxxxxxx English Course 1 o o o o o  o   o o o o o o      o o o   

xxxxxxxx English Course 2 o o o o o  o   o o o o o o      o o o   

xxxxxxxx English Course 3 o o o o o  o   o o o o o o      o o o   

xxxxxxxx English  For Work o o o o o  o   o o o o o o      o o o   

xxxxxxxx Physics for Engineers I o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Physics for Engineers II o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Physics for Engineers 
Laboratory I 

o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Physics for Engineers 
Laboratory II 

o o o o o           o o o o o      
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

xxxxxxxx Fundamentals of 
Calculus 

o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Analytic Geometry 
and Applied Calculus 

o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Differential Equation o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Engineering  
Graphics 

o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Ethics for Engineers o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Introduction to 
Engineering Profession 

o o o             o o o o o      

xxxxxxxx Engineering 
Materials 

o o o  o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Engineering 
Statistics 

o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Analytical Chemistry 
Physical Chemistry 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Organic Chemistry o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Material and Energy 
Balances 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Chemical Engineering 
Thermodynamics I  

o o o o o           o o o o o o o o   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

xxxxxxxx Fluid Mechanics for 
Chemical Engineering 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Chemistry Laboratory for Chemical 
Engineers I 

o  o  o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Chemistry Laboratory for Chemical 
Engineers II 

o  o  o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Chemical Engineering 
Thermodynamics II 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Reaction Engineering o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Chemical Engineering 
Safety 

o o o             o o o o o o o o   

xxxxxxxx Mass Transfer o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Separation Processes o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Heat Transfer o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Chemical Process 
Engineering and Industrial Trips 

o  o              o o   o o o o o 

xxxxxxxx Chemical Engineering 
Management and Economics 

o o o o o           o o o o o o o o o o 
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๓๑

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

xxxxxxxx Chemical Engineering  
Laboratory I 

o o  o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Industrial Training o   o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Industrial Waste  
Treatment 

o o o o            o o o o o o o o o o 

xxxxxxxx Process Dynamics  
and Control 

o o o o o           o o o o o o o o o o 

xxxxxxxx Chemical Process 
and Plant Design 

o o o o                 o o o   

xxxxxxxx Chemical 
Engineering Laboratory II 

o o o o o                o o o o o 

xxxxxxxx Chemical 
Engineering Seminar 

o o o o o                o o o  o 

xxxxxxxx Introduction to 
Electrical Engineering 

o o o o o           o o o o o o o    

xxxxxxxx Engineering 
Mechanics - Statics 

o o o o o           o o o o o o o    

xxxxxxxx Inorganic Chemistry o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Catalysis 
Engineering 

o o o o o           o o o o o o o o   
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

xxxxxxxx Pollution Prevention o o o o            o o o o  o o o   

xxxxxxxx  Biology for 
Chemical Engineering 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Biochemical 
Engineering 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Life Cycle 
Assessment 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Plastic and Waste 
Recycling Technology 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Advanced Material 
Chemistry 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Corrosion 
Technology 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Introductory 
Nanotechnology 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Environmental 
Combustion 

o o o o o           o o o o o o o o   
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๓๓

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

xxxxxxxx Petroleum 
Technology 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx  Natural Gas 
Processing 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxx Petrochemical  
Industry 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Design of 
Experiments for Chemical 
Engineering 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Chemical 
Engineering Process 
Simulation 

o o o o o           o o o o o  o o   

xxxxxxxx Special Topics in 
Chemical Engineering I 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Special Topics in  
Chemical Engineering II 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Chemical 
Engineering Reactor Design 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Air Pollution o o o o            o o o o  o o o   
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๓๔

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

xxxxxxxx Polymer Technology o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx  Mathematical 
Techniques for Chemical 
Engineering 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxx Optimization for Chemical 
Engineering 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Ecodesign o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Special Topics in 
Chemical Engineering III 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Special Topics in 
Chemical Engineering IV 

o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx Introduction to Electrical 
Engineering Laboratory 

o o o o o           o o o  o o o o   

xxxxxxxx Polymer Engineering o o o o o           o o o o o o o o   

xxxxxxxx English for  
Engineering 1 

o o o o o           o o o o o o o o   
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๓๕

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การส่ือสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

xxxxxxxx English for 
Engineering II 

o o o o o     o o o o o o           

xxxxxxxx  English for 
Engineering III 

o o o o o     o o o o o o           

xxxxxxx Applied Linear Algebra  o o             o o o o o      

xxxxxxxx Numerical Methods 
and Application 

 o o             o o o o o      

xxxxxxxx Writing Chemical 
Engineering Articles 

o o o o o           o o o o o      

xxxxxxxx Research for 
Undergraduates  I 

 o              o o o o o      

xxxxxxxx Research for 
Undergraduates  II 

 o              o o o o o      

xxxxxxxx Preparation for Co-
operative Education in 
Chemical Engineering 

 o   o           o o o o o      

xxxxxxxx Co-operative Education in Chemical 
Engineering 

 o   o           o o o o o      
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1. คุณธรรม จริยธรรม     
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต  
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง 
ๆ ขององคกรและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญ  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
คุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 
องคกร สังคมและส่ิงแวดลอม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน  
 

2. ความรู  
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี
(2) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัต ิในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือท่ี
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
 

        

3. ทักษะทางปญญา    
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี  
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็น
ปญหาและความตองการ  
(3)สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรม
ไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองค
ความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรม
หรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมได
ดวยตนเอง  เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต  และทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม  ๆ
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(1) สามารถส่ือสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารตอ
สังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและ
สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม รวมท้ังใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเอง และสอดคลอง
กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  
(4) รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงาน
บุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม  

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการส่ือสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญญลักษณ 
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

 

700



                                                                                                                                     มคอ. 2 

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553) 
 

๓๗

หมวดท่ี 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย วาดวยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541 ขอ 11,  12 ,13,14,15 และ 22 
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8   ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิต ดังนี ้

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 

คาระดับ 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1 0 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ  
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรูของนักศึกษา 
  มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา  เพ่ือนํามาใช
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร  อาจใชการ
ประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 

1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา  ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา  ความเห็นตอความรู  ความสามารถ  ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2) การทวนสอบจากผูประกอบการ  เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ  

3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน  ถีงระดับความพึงพอใจในดานความรู   ความพรอม  และ
คุณสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ 
เพ่ือเพ่ิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศึกษา 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย 
 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา  คณะ 
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตาง  ๆ  ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน  เพ่ือเปนการ
พัฒนาการสอนของอาจารย 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 
          สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ  เพ่ือสงเสริมการ
สอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ  ฝกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
 

 

หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 1.  การบริหารหลักสูตร 
1.1 การบริหารหลักสูตรทั่วไป 

 หลักสูตรสอดคลองกับปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะวิศวกรรมศาสตร 
และมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
 มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 มีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณสมบัติของนักศกึษา 
อยางชัดเจน 
 โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรตอบสนองตอวัตถุประสงคของ 
หลักสูตร 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีความพรอมของบุคลากรเชิงวิชาการและเชิงบริหาร 
หลักสูตร มีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการแตงตั้งผูบริหารฝายตางๆ ในระดับภาควิชา อาทิ 
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เชน ฝายการนักศึกษา ฝายวิชาการ เปนตน เพ่ือความคลองตัวในการบริหารและการดูแล
นักศึกษา 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการตรวจสอบผลการฝกงานของนักศึกษาอยางเปน 
ระบบ และดําเนินการประเมินผลการฝกงานอยางเขมงวด 
 การปรับปรุงหลักสูตรตองผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการประสานงานภาควิชา
วิศวกรรมเคม ี
 การปรับปรุงหลักสูตรตองมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ และไดพิจารณา
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดวย 
 มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะตามรอบของมหาวิทยาลัย (ภายใน 2-5  ป) 
 มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ ตลอดจนประชาสัมพันธและ
ใหขอมูลที่เก่ียวของเก่ียวกับหลักสูตรแกบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน 
 นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา 

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      2.1 การบริหารงบประมาณ 

 มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายที่ชัดเจน 
 มีการจัดสรรงบประมาณการใชจายในหมวดงบลงทุน งบดําเนินการ และเงินอุดหนุน
ทั่วไปอยางมีเหตุผล และสอดคลองกับงบประมาณรายรับ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการสอนและการวิจัย ตามวัตถุประสงคและแผนงาน 
 มีระบบบัญชีที่เปนปจจุบันและตรวจสอบได 

 
      2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

 มีการจัดปจจัยเก้ือหนุนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 มีการจัดทําเคาโครงการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา สื่อ วิธีการ และการ
ประเมินผล 
 มีตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เอกสารคําสอนครบถวน ถูกตองทันสมัย 
เขาใจงาย 
 คณะวิศวกรรมศาสตรจัดใหมีอาคารสถานที่ ที่เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน 
และการวิจัย อันไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม /สัมมนา หองน้ํา อยาง
เหมาะสมและเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี 
 มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสในการศึกษาคนควาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
 คณะวิศวกรรมศาสตรจัดใหมีหองสมุดที่มีตํารา หนังสือ สิ่งพิมพ วารสารทั้งภาษไทยและ
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ภาษาตางประเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตาง ๆ ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ 
 มีหองศึกษาคนควาดวยตนเอง หองคอมพิวเตอร และหอง Study Room 
 คณะวิศวกรรมศาสตรจัดใหมีคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและวัสดุ
อุปกรณที่เอ้ืออํานวยตอการสืบคน ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมทั้งมกีารบํารุงรักษาที่ดี 
 ภาควิชาวิศวกรรรมเคมีจัดใหมีหองพักนักศึกษาในภาควิชาฯ  สําหรับการศึกษา 
ดวยตัวเอง การประชุมของนักศึกษาดวยกันเองและเพ่ือประโยชนในการสืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต  
 มีการประกาศขอมูลเก่ียวกับทุนการศึกษาจากแหลงทุนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร และ

แหลงทุนภายนอก และเปนตัวกลางในการดําเนินการสมัครขอทุนชวยการศึกษา 
หองสมุด 

หองสมุดและ Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มีหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้ 

หองสมุดศูนยรังสิต 

- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีจํานวนรวมทั้งหมด  39,967  เลม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 

1.  คณิตศาสตรและสถิต ิ 1,538 3,530 5,068 
2.  เทคโนโลยีการเกษตร 3,837 1,624 5,461 
3.  คอมพิวเตอรศาสตร 6,977 4,913 11,890 
4.  เทคโนโลยีชีวภาพ 3,314 3,696 7,010 
5.  ฟสิกส 1,388 2,054 3,442 
6.  เคมี 1,131 1,308 2,439 
7.  เทคโนโลยีชนบท 1,238 540 1,778 
8.  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 837 856 1,693 
9.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 902 284 1,186 

รวม 21,162 18,805 39,967 
 
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมทั้งหมด  15,807 เลม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 2,057 2,559 4,616 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 1,340 677 2,017 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2,302 2,660 4,962 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 68 87 155 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1,906 2,151 4,057 

รวม 7,673 8,134 15,807 
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- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 491  ชื่อเรื่อง 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 
วิศวกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

269 222 

 
- ฐานขอมูลออนไลน      จํานวน 23 ฐาน  

 
Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร  
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมทั้งหมด  9,213  เลม 

สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 248 796 1,044 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 207 463 670 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 374 549 923 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 140 542 682 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 275 607 882 
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 302 511 813 
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 1,196 762 1,958 
8.  อ่ืนๆ 1,837 404 2,241 

รวม 4,579 4,634 9,213 
 

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร   มีจํานวนรวมทั้งหมด  143  เลม 
สาขาวิชา ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ รวม 

1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 24 51 75 
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 14 - 14 
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 7 2 9 
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี 3 2 5 
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 7 2 9 
6. วิศวกรรมทั่วไป 31 - 31 

รวม 86 57 143 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร  คือเครื่องมืออุปกรณ 

และหองปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา  เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใช
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งานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานที่ถูกตอง  และมี
ทักษะในการใชงานจริง  รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุดและอินเทอรเน็ต  และสื่อการสอน
สําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น 
ตองมีทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

(2) มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร  ระบบเครือขาย  และซอฟตแวรที่
สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน  รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับ
การทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  

(3) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฎิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

(4) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
ตลอดจนมีหนังสือ  ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่
เก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เก่ียวของตองมีเพียงพอ 

(5) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ  ตอ
จํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม  
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
     ทรัพยากรข้ันต่ําเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับหลักสูตร

ที่ขอเปดดําเนนิการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม  
(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ  .2548  )หรือฉบับ

ปรับปรุงแกไขลาสุด (ขอ 14 วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 
(2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง  แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการ

หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ .2548 
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ .ศ  .25   49 วาดวย  มาตรฐานดานพันธ

กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู  และสังคมแหง
การเรียนรู  

 
3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
     อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
             เปนไปตามแนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร  สําหรับสาขาวิชา
ที่กําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธิ์ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
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ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

3.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ  
        เชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ มาเปน
วิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
มีกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงชางเทคนิคประจําหองปฏิบัติการ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน  
มีการอบรมชางเทคนิคเก่ียวกับการใชงานเครื่องมือใหม  ๆเพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณสนับสนุนการสอน 

 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา  
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน และมีการจัด

ชวงเวลาวางของอาจารยเพ่ือใหนักศึกษาเขาพบ 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการพัฒนาเวบไซตของภาควิชาฯ อยางสม่ําเสมอเพ่ือแจงขอมูล

ขาวสารแกนักศึกษา  
 มีระบบการสื่อสารขอมลูใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน Website หรือ 

E-mail เปนตน 
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดใหมีระบบใหคําแนะนําปรึกษา และการปฐมนิเทศนแกนักศึกษา 

เพ่ือใหความรูความเขาใจแกนักศึกษาเก่ียวกับการวางแผนการศึกษาที่ถูกตอง และ
ทางเลือกในการศึกษาที่แตกตางกัน ไดแก การทําวิจัย การเรียนวิชาโท และการทําสหกิจ
ศึกษา และมีการแนะแนวทางการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการนิเทศนฝกงานแยกตางหากจากคณะวิศวกรรมศาสตรเพ่ือเนน
ยํ้าความสําคัญของการฝกงาน และแจงวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการฝกงานแกนักศึกษา  

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีการจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษา เพ่ือใหอาจารยที่
ปรึกษาและนักศึกษาเกิดความสนิทสนมและอาจารยที่ปรึกษาไดรับทราบปญหาหรือไดมี
โอกาสใหคําปรึกษาแกนักศึกษาอยางพรอมเพรียง 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ในการคัดเลือก
นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเคมี เพ่ือเปนนักศึกษาแลกเปลี่ยน 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีบริการขอมูลทางวิชาการ และการรับคํารองของนักศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีการวางแผนการเปดรายวิชาสําหรับนักศึกษาที่เกิดปญหาการเรียนลาชา 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดจัดรายวิชาจํานวนหนวยกิตคิดเปน 18% ของหนวยกิตวิชา
เฉพาะสาขา ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ ฝกประสบการณจริง หรือมีการแลกเปลี่ยนความรู
อยางชัดเจน อันไดแก วิชาปฏิบัติการทางเคมี และวิศวกรรมเคมี อยางละ 2 วิชา วิชา
สัมมนา 1 วิชา วิชาฝกงาน 1 วิชา และวิชาการทําวิจัย 3 วิชาหรือวิชาสหกิจศึกษา 2 วิชา 

 
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา  

แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เก่ียวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ     
ในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น 
 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
(1) จัดอบรมสัมมนา เพ่ือพัฒนานักศึกษาไดทันตอวิทยาการสมัยใหม 
(2) มีการศึกษาขอมูลตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับกับความตองการของ 

ภาคอุตสาหกรรม 
(3) มีการติดตามประเมินผล ความพึงพอใจของบัณฑิตและผูใชบัณฑิตอยางตอเนื่อง 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1– 5 และ
อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี (
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี (ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดในมคอ .3 & 4 ) ถามี (อยางนอยรอยละ 25 
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานทีร่ายงานใน มคอ .7 ปที่แลว 

 X X X X 

(8) อาจารยใหม  ) ถามี (ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ) ถามี (ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ีย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไม
ต่ํากวารอยละ  80  

    X 

(14) บัณฑิตที่ไดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ 
ก.พ .กําหนด 

    X 

 
 

 

หมวดท่ี 8.   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
  
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
          การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชา 
โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชในการ
ทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล  พยายามชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่ง
ตาง ๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  อีกทั้งใหผูเรียนไดทํา
การทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวยตนเอง  ทั้ง
ในและนอกหองเรียน  มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง  ๆ  รูจักวิเคราะหและ
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แกปญหาดวยตนเอง  มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปราย  นําเสนอ  และ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน  
 นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู  ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา  มีความรูใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืน  ทักษะการใช
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและ
วิชาชีพ 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรง
ตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอน
ในทุกรายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
             เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน  การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว  ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา  ซึ่งรวมถึงการประเมินผล  และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/
อุปสรรคและขอเสนอแนะและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อ
สิ้นปการศึกษา 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานข้ันต่ําทั่วไป ตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด 
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา วาบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม  รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 

 
เอกสารแนบ 

ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน 
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ภาคผนวก 
คําอธิบายรายวิชา 

 

กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
วค. 200 เคมีวิเคราะห    3 (3-0-6) 
AE  200 Analytical Chemistry 
 วิชาบังคับกอน: - 
 หลักการคํานวณพ้ืนฐานในวิชาเคมีวิเคราะห การวิเคราะหเชิงน้ําหนัก การวิเคราะหเชิงปริมาตร 
การไตเตรตแบบตางๆ ทฤษฎีควอนตัมและหลักการของเครื่องมือวิเคราะหแบบตางๆ  
 Fundamental of calculation in analytical chemistry. Gravimetric analysis. Volumetric 
analysis. Titrations. Quantum chemistry and principles of selected analytical instrument. 
 
วค. 201 เคมีเชิงฟสิกส        3 (3-0-6) 
AE  201 Physical Chemistry 
 วิชาบังคับกอน: - 
 พ้ืนฐานทางเธอรโมไดนามิกส ฟงกชันตางๆ ทางเธอรโมไดนามิกส การแยกดวยการกลั่นและการ
สกัด สมดุลเคมี เคมีไฟฟา จลนศาสตรของปฏิกิริยา ปรากฏการณดูดซับ ลักษณะของผลึก  
 Fundamental of thermodynamics. Thermodyanamic functions. Electrochemistry. Chemical 
kinetics. Adsorption. Lattice. 
 

วค.  202 เคมีอินทรีย         3  (3-0-6) 
AE  202  Organic Chemistry 
 วิชาบังคับกอน : - 
 การสรางพันธะในสารอินทรีย วิธีเรียกชื่อสารอินทรีย ลักษณะของปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในหมู
สารอินทรีย กลไกการเกิดปฏิกิริยา สเตอริโอเคมี ผลกระทบดานอินดัคทีฟ ดานสเตอริค และดาน  เร
โซแนนซ ปฏิกิริยานิวคลิโอฟลิคซับสติติวชัน ปฏิกิริยานิวคลิโอฟลิคแอดดิชัน ปฏิกิริยาอิลิมิเนชัน ปฏิกิริยา
อิเลคโตรฟลิคแอดดิชัน และปฏิกิริยาอิเลคโตรฟลิคซับสติติวชัน 

Bonding in organic molecules.  Classes and nomenclature of organic compounds. 
Characteristic reactions of organic compounds.  Reaction mechanism.  Stereochemistry. Inductive 
effect, steric effect, and resonance effect. Nucleophilic addition and substitution.  Elimination 
reaction.  Electrophilic addition and substitution. 

 

วค. 205 สมดุลมวลสารและพลังงาน       3 (3-0-6) 
AE  205 Material and Energy Balances 
 วิชาบังคับกอน : - 
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 การคํานวณสมดุลมวลสารเบ้ืองตนสําหรับกระบวนการตาง ๆ ทั้งที่มีปฏิกิริยาเคมีและไมมีปฏิกิริยา
เคมี  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับหนวยปฏิบัติการที่สําคัญ   การหาและการคํานวณขอมูลพ้ืนฐานที่ตองใช
สําหรับการทําสมดุลมวลสารและพลังงาน  การนําความรูพ้ืนฐานทางเธอรโมไดนามิกสมาประยุกตใชในการ
ทําสมดุลมวลสารและพลังงาน 
 Elementary principles of material and energy balances for chemical processes, both with 
and without chemical reactions.  Fundamentals of selected unit operations.  Collection, 
determination, and calculations of data required for material and energy balances.  Applications of 
fundamental thermodynamic principles on material and energy balance problems. 
 
 

วค.  211 เธอรโมไดนามิกส        3 (3-0-6) 
AE  211 Thermodynamics  
 วิชาบังคับกอน : - 
 แนะนําสัญลักษณตางๆ ที่ใชในวิชาเธอรโมไดนามิกส คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ สมการสภาวะของ
กาซอุดมคติและกาซจริง ความสามารถการอัดตัว แผนภูมิและตารางทางเธอรโมไดนามิกส กฎขอที่หนึ่งและ
สองทางเธอรโมไดนามิกส เอนโทรป การประยุกตกฎขอที่หนึ่ง  กฎขอที่สองทางเธอรโมไดนามิกส และเอน
โทรป การคํานวณทางเธอรโมไดนามิกสของกระบวนการจริง 
 (สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืน) 

Introduction to thermodynamics and engineering thermodynamics. Definitions of some 
technical terms related to engineering thermodynamics. Properties of pure substances.  Equation 
of state of ideal and real gases. Compressibility. Thermodynamic diagrams and tables. First law of 
thermodynamics for closed system and for control volume. Second law of thermodynamics. 
Entropy. Applications of first law, second law and entropy on thermodynamics. Calculations for real 
processes. 

 
 (For students outside the Department of Chemical Engineering) 
 
วค.  213 เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 1     3 (3-0-6) 
AE  213  Chemical Engineering Thermodynamics I 
 วิชาบังคับกอน : - 
 กฎขอที่หนึ่งทางเธอรโมไดนามิกสสําหรับระบบปด ลักษณะของกาซในอุดมคติ พฤติกรรมและ
คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  การประยุกตใชกฎขอที่หนึ่งทางเธอรโมไดนามิกสในระบบเปด กฎขอที่สองทาง
เธอรโมไดนามิกส เอนโทรป วัฏจักรคารโนต ระบบทําความรอน ระบบทําความเย็น  การประยุกตใชสมการ
และอนุพันธของสมการยอยทางเธอรโมไดนามิกส 

The first law of thermodynamics for closed systems.  Ideal gas behavior.  Properties of 
pure substances.   Equation of state for ideal and real gases.  Applications of the first law to open 
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systems.  The second law of thermodynamics.  Entropy. Carnot cycle. Heating and cooling 
systems.  Applications of thermodynamic equations. 
 
วค.  233 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรรมเคม ี    3 (3-0-6) 
AE  233 Fluid Mechanics for Chemical Engineering   
 วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 214 
 สถิตยศาสตรของของไหล ของไหลกดอัดไดและกดอัดไมได สมดุลมวล สมดุลโมเมนตัม และสมดุล
พลังงาน ทั้งของระบบมหภาคและระบบอนุพันธ  ลักษณะการไหลในทอ การไหลผานวัตถุจมและการไหล
ผานตัวกลางที่มีรูพรุน สมการของเนเวียร-สโตคส ทฤษฎีชั้นขอบเขตเบ้ืองตน การไหลของสารประเภท
นอน-นิวโตเนียน สมการของเบอรนิวลีย หลักการของเครื่องมือวัดอัตราการไหล ปม การตกตะกอน การ
กวน และการกรอง 
 Fluid statics. Compressible and incompressible fluids. Mass, momentum, and energy 
balances for macroscopic and microscopic systems. Flow in pipes. Flow around submerged 
objects. Flow through porous media. Navier-Stoke equations. Introduction to boundary layer 
theory. Flow of non-Newtonian fluids. Bernoulli’s Equation. Fluid flow measurement. Pump and 
other fluid-moving machines. Sedimentation. Agiation. Filtration. 
 

วค.  284 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 1     1 (0-3-0)  
AE  284  Chemistry Laboratory for Chemical Engineers I 
 วิชาบังคับกอน : - 
 การวิเคราะหเชิงปริมาณ ทั้งในแงน้ําหนัก และในแงปริมาตรโดยอาศัยปฏิกิริยากรด-เบส ปฏิกิริยา
เกิดตะกอน และปฏิกิริยารีดอกซ และการวิเคราะหเชิงคุณภาพ    หัวขอการทดลองทางเคมี ฟสิกัล เชน การ
หาเอนธาลปของปฏิกิริยา จลนศาสตรของปฏิกิริยาเคมี และการหาคาคงที่สมดุลของปฏิกิริยา 
 Selected topics in gravimetric analysis, volumetric analysis (including acid-base, 
precipitation, and oxidation-reduction titrations), and qualitative analysis.  Selected topics in 
physical chemistry such as thermodynamics (enthalpy of reaction, chemical equilibrium, and 
chemical kinetics) 
 
 

วค.  285 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกรรมเคมี 2     1 (0-3-0) 
AE  285 Chemistry Laboratory for Chemical Engineers II 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 284 
 การสังเคราะหสารอินทรียและการแยกสารอินทรียโดยใชกระบวนการตางๆ  เชน การตกผลึก การ
กรอง การสกัด และการกลั่น   

Selected topics in organic synthesis and separation of organic compounds using processes 
such as crystallization, extraction, and distillation.    

713



                                                                                                                                     มคอ. 2 

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553) 
 

๕๐

 
วค. 314  เธอรโมไดนามิกสสําหรับวิศวกรรมเคมี 2     3 (3-0-6) 
AE  314 Chemical Engineering Thermodynamics II 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วค.  213 หรือ วค. 211 
 สมบัติทางเธอรโมไดนามิกสสําหรับสารบริสุทธและของผสม  ความสัมพันธระหวางสมบัติทางเธอร
โมไดนามิกสตาง ๆ  เธอรโมไดนามิกสสําหรับสารละลายแบบตาง ๆ  สมดุลระหวางสถานะ  สมดุลของ
ปฏิกิริยาเคม ี
 Thermodynamic properties of pure substances and mixtures.  Thermodynamic property 
relations.  Thermodynamics of various types of solutions.  Phase equilibria.  Chemical reaction 
equilibria. 
 
วค. 315 การออกแบบถังปฏิกรณ       3 (3-0-6) 
AE  315 Reactor Design  
 วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 111 

 การสรางและการนําไปใชของทฤษฎีจลนพลศาสตรทางเคมีรวมทั้งทฤษฎีการชนกัน และทฤษฎีการ
เปลี่ยนสถานะ การตีความขอมูลอัตราเร็วทางเคมีและขอมูลสมรรถนะการเลือกในระบบปฏิกิริยา            
เอกพันธุ ออกแบบและหาขนาดเครื่องปฏิกรณทางเคมีที่เปนอุดมคติและไมเปนอุดมคติ การแจกแจง           
เรซิเดนซไทมสําหรับเครื่องปฏิกรณทางเคมี ออกแบบเครื่องปฏิกรณของระบบที่อุณหภูมิไมคงที่ บทนําเรื่อง
จลนพลศาสตรของปฏิกิริยาที่มีการเรงปฏิกิริยาบนพ้ืนผิวและขอจํากัดการถายโอนมวล 

Development and application of the theory of chemical kinetics including collision and 
transition state. Interpretation of chemical rate and selectivity data in homogeneous reaction 
systems. Design and sizing of ideal and non-ideal chemical reactors. Distributions of residence 
times for chemical reactors. Reactor design of non-isothermal systems. Introduction to kinetics of 
surface-catalyzed reactions and mass-transfer limitation.   

 
วค. 323 ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเคม ี      3 (3-0-6) 
AE 323 Chemical Engineering Safety  
 วิชาบังคับกอน : - 
 หลักการความปลอดภัยและการปองกันความสูญเสียในโรงงาน ตัวอยางอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนไดใน
โรงงานเคมี อันตรายของสารเคมีที่มีตอบุคคลและสิ่งแวดลอม ขอบังคับตางๆ วิธีการปองกัน วิธีการควบคุม
ในการใชและการเก็บรักษาสารเคมี อุปกรณปองกันตัว การใชวิธีการวิเคราะหแบบ HAZOP  การประมาณ
ปริมาณปนเปอน ความเสี่ยงในสถานที่ทํางาน การประยุกตใชหลักการทางปรากฏการณนําพาในการ
ทํานายผลกระทบระยะยาวอันเนื่องจากมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
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 Principles of safety and loss prevention in plant.  Types of accidents in chemical plants. 
Chemical Exposure to people and environment.  Information on regulation, prevention and control 
of chemical hazards during operations and storage. Instrumentation for safe operations. HAZOP 
Analysis for Safety.  Dispersion calculations.  Risk in the workplace.  Applications of transport 
phenomena to predicting long-term effects of chemical pollutants on environmental quality. 
 
วค. 334  การถายโอนมวล       3 (3-0-6) 
AE  334 Mass Transfer 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 205 และ ค. 214 
 การทําสมดุลมวลสารแบบมหภาคและแบบเฉพาะสาร กลไกการถายโอนมวล กฎของฟกค การแพร
ในสภาวะคงตัว สัมประสิทธิ์การถายโอนมวลและการถายโอนมวลที่พ้ืนผิว ปรากฏการณการถายโอนมวล
และความรอนพรอมกัน ปรากฏการณการถายโอนมวลและการเกิดปฏิกิริยาพรอมกัน อุปกรณที่ใชการถาย
โอนมวล  การดูดซึม การดูดซับ การทําชื้น หอลดอุณหภูมิ การทําแหง การทําระเหย เทคนิคฟลูอิไดเซชัน 
การแยกโดยเย่ือบาง 
 Macroscopic mass balance and component balance. Mechanism of mass transfer. Fick’s 
first law of diffusion. Steady diffusion. Mass transfer coefficient and interfacial mass transport. 
Simultaneous heat and mass transfer. Mass transfer with a chemical reaction.  Mass transfer 
equipment.  Absorption. Adsorption.  Humidification. Cooling tower. Drying. Evaporation.  
Fluidization. Membrane separation. 
 
 

วค.  335  กระบวนการแยก       3 (3-0-6) 
AE  335  Separation Processes 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 205 
 ความรูเบ้ืองตน เก่ียวกับกระบวนการแยก บนพ้ืนฐานของสมดุลสถานะ และกระบวนการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา เนนการวิเคราะหและการคํานวณกระบวนการแยกตางๆ ที่เปนข้ัน และที่ไหลสวน
ทาง เชน กระบวนการกลั่น และกระบวนการสกัด 
 Introduction to separation processes based on phase equilibria, and rate processes.  
Emphasis on analysis and modeling of separation processes.  Staged and countercurrent 
operations such as distillation and extraction. 
 
 

วค. 351 การถายเทความรอน       3 (3-0-6) 
AE 351  Heat Transfer 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 233 
 ทฤษฏีและการประยุกตใชปรากฏการณการถายเทความรอนโดยเปรียบเทียบกับสมการการถายเท
ของโมเมนตัม กฎของฟูเรียร การนําความรอนในสภาวะคงตัวและไมคงตัว การถายเทความรอนจากพ้ืนผิว
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ตอขยาย สัมประสิทธิ์การถายเทความรอน เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน การเดือดและการควบแนน การแผ
รังสีความรอนและการพาความรอน 

Theories and applications of heat transport phenomena, emphasizing analogies and 
contrasts to momentum transport. Fourier’s law.  Steady and transient thermal conduction.  Heat 
transfer from extended surfaces.  Heat transfer coefficients.  Heat exchangers.  Condensation and 
boiling.  Radiation and convection.  

 
 

วค.  371 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีและการเย่ียมชมโรงงาน   3(3-0-6) 
AE  371 Chemical Process Engineering and Industrial Trips 
 วิชาบังคับกอน : - 
 กระบวนการทางวิศวกรรมเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ในดานวัตถุดิบ พลังงาน อุปกรณที่ใชใน
โรงงาน ความปลอดภัยในโรงงานและผลกระทบของโรงงานตอสิ่งแวดลอม ประกอบกับการเย่ียมชมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

Topics including various kinds of chemical processes, raw materials, energy supplies, types 
of unit operations. Plant safety and environmental implications in processes. Site visits for various 
industries to gain perspective knowledge of chemical processes.  

 
วค.  373 การจัดการและเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเคม ี     3 (3-0-6) 
AE  373 Chemical Engineering Management and Economics 
 วิชาบังคับกอน : - 
 การบริหารในการทํางานจริงในองคกรที่มีเครื่องจักรกล โดยเฉพาะในโรงงานหรือโรงงานที่เก่ียวของ
กับอุตสาหกรรมเคมี โดยใชวิธีการแกไขปญหาตางๆ ทั้งแบบเชิงปริมาณ เชิงประหยัด และแบบเปนระบบ 
หัวขอในการศึกษารวมถึงการคํานวณคาของเงินตามกาลเวลา การประมาณคาอุปกรณและการวิเคราะห
โครงการทางวิศวกรรมเคมีในเชิงเศรษฐศาสตร การเสื่อมราคา ยุทธศาสตรเชิงพาณิชย และการแขงขัน
ระหวางประเทศ การวิเคราะหเชิงเสน การตัดสินใจ การบริหารสินคาคงคลัง การทํานายอนาคต การบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการวัตถุดิบ และหัวขออ่ืนๆ ที่นาสนใจ  

Studies of practical aspects of management with production facility, especially for chemical 
and related industries, by utilizing the quantitative, economical and system approaches. The topics 
including basic accounting and balance sheet, chemical process equipment cost estimation and 
economic evaluation in chemical engineering plant design, business strategy and international 
competitiveness, linear programming, decision making, inventory management, forecasting, 
aggregate planning, material requirement planning and other up-to-date interests. 
 
วค.  381 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 1      1 (0-3-0) 
AE  381 Chemical Engineering Laboratory I 
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 วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 233 และ วค. 351 
 นักศึกษาทําการทดลองในหัวขอที่เก่ียวของกับปรากฏการณถายโอน  ปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี 
โดยนักศึกษา ศึกษาการใชเครื่องมือวิเคราะห ความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการ  และนักศึกษาทําการ
ทดลองตามที่นักศึกษาออกแบบเองเพ่ือใหไดตามวัตถุประสงคของแตละหัวขอปฏิบัติการ อันมีการนําความ
รอน ความหนืดของของเหลว การแพร คาคงที่ของการเกิดปฏิกิริยา คาคงที่ของสมดุลเคมี เปนตน  

The topics of the laboratory includes physicochemical properties of materials, fluid 
mechanics, heat, kinetics and mass transfer experiments illustrating principles and applications of 
transport phenomena in chemical engineering practices.  Some lectures on experimental design, 
instrumentation, laboratory safety, and report writing.   

 
วค. 391 การฝกงาน        1 (0-240-0) 
AE  391 Industrial Training         

วิชาบังคับกอน :  นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่สอบผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรกําหนด หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 

 นักศึกษาเขาฝกงานในหนวยงานตางๆ  หรือในหองวิจัย ที่ภาควิชาเห็นชอบ หรือไดรับอนุญาตจาก
ผูสอน มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมง และนักศึกษาตองสงรายงานฝกงานแกอาจารยที่ปรึกษา วัดผล
การศึกษาดวยระดับ S หรือ U 
 Practical training in an industry or a research laboratory with permission from the 
department or instructor during summer session for not less than 240 hours. A written report must 
be submitted to the department. Measuring level is “S” or “U” 
 

วค.  416 การออกแบบหนวยปฏิกรณ      2 (2-0-4) 
AE  416 Chemical Engineering Reactor Design 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 315 
 การประยุกตหลักจลนพลศาสตรของปฏิกิริยาและการเรงปฏิกิริยาเชิงวิวิธพันธุสําหรับปฏิกิริยาอยาง
งายและปฏิกิริยาที่ซับซอน จลนพลศาสตรและกลไกของปฏิกิริยาของทั้งปฏิกิริยาที่ไมมีการเรงและมีการเรง
ปฏิกิริยา ผลของการแพรสวนใหญและการแพรในรู การวิเคราะหเครื่องปฏิกรณแบบวิวิธพันธุ เทคนิคการ
ทดลอง และ การตีความขอมูลปฏิกิริยา 

Applying concepts of reaction kinetics and heterogeneous catalysis for both simple and 
complex reactions. Kinetics and mechanism of both catalyzed and uncatalyzed reactions, the 
effect of bulk and pore diffusion; Analysis of heterogeneous reactors. Techniques for 
experimentation, and interpretation of reaction data. 
 
วค.  422  การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม     3 (3-0-6) 
AE  422  Industrial Waste Treatment 
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 วิชาบังคับกอน : - 
 คุณลักษณะและองคประกอบของของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งที่เปนน้ําเสีย  อากาศเสีย  และ
กากของเสีย กฎหมายที่เก่ียวของและหนวยงานที่กํากับดูแล การบําบัดโดยวิธีทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ  
และการออกแบบกระบวนการบําบัดดวยวิธีตางๆ  

Industrial processes and waste characteristics including wastewater, air pollution, and solid 
waste. Regulations and departments in charge. Industrial waste treatment by physical, chemical, 
and biological methods. Design of waste treatment units. 
 
 

วค. 461 พลศาสตรของกระบวนการและการควบคุม    3 (3-0-6) 
AE  461 Process Dynamics and  Control   
 วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 205 และ ค. 214 
 การวิเคราะหพฤติกรรมทางพลศาสตรของกระบวนการทางเคมีทั้งแบบเชิงเสนและไมเชิงเสน  การ
วิเคราะหความเสถียรของกระบวนการ การออกแบบระบบควบคุมแบบ PID การเลือกตัวแปรควบคุมและถูก
ควบคุม การสรางกราฟแบบ รูทโลคัส โบเด และ ไนควิสท การทดลองเสมือนจริงหองปฏิบัติการ 

Analysis of chemical process dynamics whose behavior is linear or linearized.  Process 
stability analysis.  Design of PID controllers.  Selections of control and manipulated variables.  
Root locus, Bode and Nyquist plots.  Implementations of computer control systems on laboratory 
processes and process simulations. 

 
วค.  474 การออกแบบกระบวนการผลิตและการออกแบบโรงงาน  3 (3-0-6) 
AE  474 Chemical Process and Plant Design  
 วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 334, วค. 335 และ วค. 351 
 การออกแบบและเขียนแผนงานอยางเปนระบบ เนนการออกแบบเฉพาะสวนของกระบวนการ การ
จัดการโครงการ การออกแบบโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม การคํานวณการใชพลังงานใน
โรงงาน การออกแบบโรงงาน 

A systematic procedure for designing flowsheets of chemical processes.  A comprehensive 
design of a specific process. Project Management, environmental and safety considerations, 
energy used in plant design, process design project of a complex chemical plant 
 
 

วค. 482 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมเคมี 2      1 (0-3-0) 
AE  482 Chemical Engineering Laboratory II 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 335 
 นักศึกษาทําการทดลองในหัวขอเก่ียวของกับการแยกสารโดยใชอุปกรณทางวิศวกรรมเคมี บน
พ้ืนฐานของกลศาสตรของไหล การถายเทความรอน การถายโอนมวล โดยนักศึกษาศึกษาการใชอุปกรณ 
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ความปลอดภัยในการทําปฏิบัติการ  และนักศึกษาทําการทดลองตามที่นักศึกษาออกแบบเองเพ่ือใหไดตาม
วัตถุประสงคของแตละหัวขอปฏิบัติการ ไดแก หอดูดซึม หอดูดซับ หอกลั่น การกรอง  เปนตน  
 Laboratory investigation of equipment design for separation based on principles of fluid 
mechanics, heat and mass transfer operations with safety cautions. The students are encouraged 
to initiate and plan the experiment themselves according to the objectives given for each 
experiment, for example,  absorption, adsorption, distillation, and filtration. 
 
 

วค.  491 สัมมนาทางวิศวกรรมเคมี      1 (0-3-0) 
AE  491 Chemical Engineering Seminar 
 วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 การคนควาเรื่องที่นาสนใจทางวิศวกรรมเคมี พรอมทั้งการนําเสนอรายงานตอที่ประชุม โดยเนนการ
ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ถูกตอง และการเขียนรายงาน ตลอดจนการใชขอมูลทางวิศวกรรมเคมีที่ได
ศึกษามาแลวในระดับชั้นป 1-3 

A seminar is individually given by a student on recent development of research concerning 
with various fields in chemical engineering. The evaluation is based on the presentation and the 
report written with correct Thai and English grammar as well as the analysis and discussion 
supported by engineering knowledge from year 1-3.  
 

กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
 
วค. 106  ความย่ังยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน    3 (3-0-6) 
AE  106 Sustainability of Natural Resources and Energy 

วิชาบังคับกอน :- 
พ้ืนฐานเก่ียวกับนิเวศวิทยา เพ่ือประโยชนสําหรับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ลักษณะของมลพิษสิ่งแวดลอมและผลกระทบตอสังคม แนวคิดตางๆ เก่ียวกับความย่ังยืนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน  การวิเคราะหการตัดสินใจ  จริยธรรมสิ่งแวดลอม การออกแบบที่ย่ังยืน 
การใชพลังงานของประเทศไทย  การใชพลังงานในภาคการขนสง  การใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และ
อาคารธุรกิจ  แนวทางการพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนสําหรับประเทศไทย  การผลิตไฟฟาสําหรับประเทศไทย  
การประหยัดพลังงาน พลังงานทางเลือก  พลังงานแสงอาทิตย  ชีวมวลเพ่ือพลังงาน การผลิต                  
เอทานอล  การผลิตไบโอดีเซล  เทคโนโลยีถานหินสะอาด  พลังงานนิวเคลียร  

Basics of ecology for environment and natural resource conservation. Characterisation of 
pollutions and their impacts on the society. Concepts about sustainability of natural resources and 
energy. Decision analysis. Environmental ethics. Sustainable design. Energy consumption in 
Thailand. Energy consumption in transportation, industries, and buildings. Sustainability of energy 

719



                                                                                                                                     มคอ. 2 

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553) 
 

๕๖

for Thailand. Electricity generation in Thailand. Energy conservation. Alternative energy. Solar 
energy. Biomass for energy. Ethanol production. Biodiesel production. Clean coal technology. 
Nuclear energy. 

 
วค. 306 เคมีอนินทรีย        2 (2-0-4) 
AE  306 Inorganic Chemistry 
 วิชาบังคับกอน - 

ลักษณะและคุณสมบัติของธาตุกลุมหลักและธาตุแทรนซิชันโดยแบงตามลําดับในตารางธาตุและ
สารประกอบของธาตุกลุมตาง ๆ การศึกษาจะรวมความรูเชิงทฤษฎีในการทําความเขาใจตารางธาตุและ
สารประกอบอนินทรียที่สําคัญ เชน สารประกอบคอรดิเนชัน สารประกอบโลหอินทรีย สารประกอบ คลัส
เตอร สารประกอบโซลิดสเตท 

A study of the properties of main group elements and transition elements in the periodic 
table and their compounds.  Group theory and inorganic compounds such as the coordination 
compounds, the organometallic compounds, the cluster compound and the solid-state compounds. 

 
วค.  317 วิศวกรรมเรงปฏิกิริยา       2 (2-0-4) 
AE  317 Catalysis Engineering 
 วิชาบังคับกอน : - 
 ประเภทของตัวเรงปฏิกิริยา โครงสรางและการเตรียมตัวเรงปฏิกิริยา การวิเคราะหคุณลักษณะ
ตัวเรงปฏิกิริยา การทดสอบ การประเมินความเสื่อมตัวเรงปฏิกิริยา และเครือขายการใชตัวเรงปฏิกิริยาใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี  พลังงานทางเลือก และสิ่งแวดลอม 

Classifications of catalysts. Catalyst structures and their preparation techniques. Catalyst 
characterizations and deactivations. Utilizations of catalysts for petrochemicals, alternative energy 
and environmental aspects. 
 
วค. 326 การปองกันมลพิษ       2 (2-0-4) 
AE  326 Pollution Prevention   
 วิชาบังคับกอน : -  
 การปรับปรุงกระบวนการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่องโดยการผสมผสานระหวาง
การรักษาสิ่งแวดลอมในเชิงปองกันและกลยุทธทางธุรกิจ  การอนุรักษทรัพยากร ทั้งที่เปนวัสดุ น้ํา และ
พลังงาน ลดการใชสารพิษและสารอันตราย ลดการเกิดของเสียที่ตนกําเนิด การประเมินวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
และการผลิต เทคโนโลยีสะอาด 

The continuous application of an integration of preventative environmental and business 
strategies. Conserving raw materials, water and energy; eliminating toxic and dangerous raw 
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materials, and reducing the quantity of toxicity of all emissions and waters at source during the 
production process.  Life Cycle Assessment technique. Cleaner Technology. 
 
วค. 327 ชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมเคม ี      2 (2-0-4) 
AE  327 Biology for Chemical Engineering 
 วิชาบังคับกอน : - 
 องคประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต สารโมเลกุลใหญของสิ่งมีชีวิต ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ โครงสรางของ
โปรตีน เซลลและกระบวนการภายในเซลล เซลลเมมเบรนและการถายโอน โครงการจีโนม การสื่อสารของ
เซลล การแบงเซลล เซลลตนกําเนิดและวิศวกรรมเนื้อเย่ือ 
 Chemical composition of an organism. Macromolecules of life. DNA. RNA. Protein 
structures. Cells and processes inside the cells. Cell membrane and transport mechanism. 
Genome project. Cell communication. Cell division. Stem cells and tissue engineering. 
วค. 328 วิศวกรรมชีวเคม ี        2 (2-0-4) 
AE  328 Biochemical Engineering 
 วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 315 

การประยุกตหลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมีในอุตสาหกรรมที่เก่ียวของกับกระบวนการทาง
ชีวเคมีและทางชีวภาพ แนวคิดพ้ืนฐานของจุลชีววิทยา ชีวเคมีและ พันธุศาสตรระดับโมเลกุล สําหรับวิศวกร
เคมี จลนพลศาสตรของเอนไซมที่ละลายไดและเอมไซมที่ยึดตรึง จลนพลศาสตรของการเติบโตเซลล 
เพาะปลูกจุลินทรีย ออกแบบและวิเคราะหเครื่องปฏิกรณทางชีวภาพ วิชาการเครื่องมือและการควบคุม การ
คืนสภาพและการแยกของผลิตภัณฑทางชีวภาพ 

Application of basic chemical engineering principles to biochemical and biological process 
industries. Relevant basic concepts of microbiology, biochemistry, and molecular genetics. Soluble 
and immobilized enzyme kinetics, cell growth kinetics, microbial cultures. Bioreactor design and 
analysis. Instrumentation and control. Biological product recovery and separation. 
 
วค. 329 การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ     2 (2-0-4) 
AE  329 Life Cycle Assessment 
 วิชาบังคับกอน : - 
 การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑหรือกระบวนการ ความสําคัญของการ
ประเมินผลกระทบ นิยามของจุดประสงคและขอบเขตในการประเมินวัฏจักรชีวิต โดยศึกษาผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมในเชิงปริมาณ ข้ันตอนการดําเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ และการแปรผลการ
ประเมิน การเปรียบเทียบผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของกระบวนการหรือผลิตภัณฑมากกวาหนึ่งชนิด การ
ประยุกตใชโปรแกรมชวยในการประเมินผลกระทบ 
 Principle of Life Cycle Assessment and its application.  Goal and scope definition including 
inventory and impact assessment in terms of quantitative analysis. Life cycle assessment 
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methodology and interpretation. Computer simulation of product systems.  Comparison of 
environmental impacts of products. 
 
วค.  346 เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหมของพลาสติกและของเหลือใช  2 (2-0-4) 
AE  346 Plastic and Waste Recycling Technology 
 วิชาบังคับกอน : - 
 พ้ืนฐานทั่วไปของของเหลือใชที่นํากลับมาใชใหมได ของเหลือใชจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
และจากชุมชน เทคโนโลยีการนํากลับมาใชใหมโดยมุงเนนที่พลาสติกผสมและยาง การวิเคราะหพลาสติก
ผสม กรรมวิธีการรวบรวมและการแยกพลาสติก คาใชจายและตลาดรองรับของพลาสติกใชแลวที่นํามาผลิต
ใหม  ตัวอยางของการนําของเหลือใชกลับมาใชในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการนํากลับมาใชใหมของยาง
รถยนต 

Basic methods for recycling and reuse of agro-industrial wastes. Recycling technology 
focusing on composite plastics and rubbers.  Plastic collections and separations.  Cost and 
markets for recycled plastics.  Examples of recycling and reuses, including recycling of automobile 
tires. 

  
 

วค.  347 เคมีวัสดุข้ันสูง        2 (2-0-4) 
AE  347 Advanced Material Chemistry 
 วิชาบังคับกอน : - 
 วัสดุชนิดตางๆ ทั้งที่เปนสารอนินทรียและสารอินทรียซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษ วัสดุนาโนจําพวกสารก่ึง
ตัวนํา วัสดุที่สามารถสรางตัวไดเอง วัสดุเชิงชีวภาพเชน วัสดุทดแทนอวัยวะเทียม ระบบขนสงยา วัสดุที่ใช
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน วัสดุที่ใชในการแสดงผล วัสดุทางไฟฟาและอีเลคโทรนิคส 
รวมถึงการสรางความเขาใจระหวางโครงสรางทางเคมีและคุณสมบัติของสารที่เกิดข้ึน และวิธีการวิเคราะห
โครงสรางและคุณสมบัติของวัสดุเบ้ืองตน 
 Inorganic and organic materials which have special properties. Nanomaterials for 
superconductors. Self-replicating materials. Biomaterials such as biocompatible polymers for 
synthetic organs and drug derivery systems. Materials for sustainable environments and energy. 
Materials for display, electronics and electrical applications. Relation between chemical structures 
and properties of materials. Basic analytical methods in dertermining structures and properties of 
materials. 
 
 

วค.  348 เทคโนโลยีการกัดกรอน       2 (2-0-4) 
AE  348 Corrosion Technology 
 วิชาบังคับกอน : - 
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 นิยามและปรากฏการณของการกัดกรอน กลไกปฏิกิริยาของการกัดกรอน เธอรโมไดนามิกสและ
จลนพลศาสตรของกระบวนการกัดกรอน การปองกันแบบคะโธดและแบบอะโนด การกัดกรอนแบบตางๆ 
และการยับย้ังการกัดกรอน การเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมในกระบวนการตางๆ 
  Corrosion phenomena and definitions.  Electrochemical aspects including reaction 
mechanisms.  Thermodynamics and kinetics of corrosion processes. Cathodic and anodic 
protection.  Coatings and inhibitors. Materials selection and uses. 
 
วค.  349 นาโนเทคโนโลยีเบ้ืองตน      2 (2-0-6) 
AE  349 Introductory Nanotechnology 
 วิชาบังคับกอน : - 
 ความสําคัญและวิวัฒนาการของนาโนเทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยีเลียนแบบธรรมชาติ อะตอมและ
โมเลกุล สมบัติของสารในระดับนาโน การผลิตโครงสรางระดับนาโนในหองปฏิบัติการและระดับ
อุตสาหกรรม อนุภาคนาโนและการใชประโยชน เสนใยนาโนและการใชประโยชน อุปกรณอิเลคโทรนิค 
ระดับนาโนเทคโนโลยีนาโนชีวภาพ วัสดุนาโนและนาโนคอมโพสิท  
 Importance and evolution of nanotechnology. Biomimic nanotechnology. Atoms and 
molecules. Properties of nanomaterials. Nanofabrication in laboratory and in industries. 
Nanoparticles and their applications. Nanofibers and their applications. Nanoelectronics. 
Nanobiotechnology. Nanomaterials and nanocomposites. 
 
วค. 356 การเผาไหมเชิงสิ่งแวดลอม      2 (2-0-4) 
AE  356 Environmental Combustion  
 วิชาบังคับกอน : - 

หลักการทางเธอรโมไดนามิกสและจลนศาสตรเคมีสําหรับเผาไหมเบ้ืองตน  วิธีวิเคราะหและ
ตรวจวัดมลพิษที่สําคัญ  การคํานวณปริมาณของมลพิษที่ปลอยออกมาระหวางการเผาไหม  วิธีการควบคุม
มลพิษ  กฎหมายและขอกําหนดทางสิ่งแวดลอม  เทคโนโลยีการเผาไหมและการแปรรูปพลังงานเพ่ือลด
มลพิษ 

Fundamentals of thermodynamic and chemical kinetic principles for combustion processes.  
Analytical techniques for monitoring pollutant emissions.  Quantitative calculations of pollutant 
emissions during combustion.  Emission control techniques.  Laws and regulations concerning 
pollutant emissions.  Combustion and energy conversion technologies for reducing pollutant 
emissions. 
 
วค. 357 เทคโนโลยีปโตรเลียม       2 (2-0-4) 
AE  357 Petroleum Technology 
 วิชาบังคับกอน :  - 
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 กําเนิดของน้ํามันปโตรเลียม ธรรมชาติและคุณสมบัติของปโตรเลียม การกลั่นแยกและหนวยกลั่น
น้ํามันดิบ อนุพันธของปโตรเลียมตางๆ สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของอนุพันธ วิธีการคํานวณเก่ียวกับ
คุณภาพของน้ํามันชนิดตางๆ  
 The origin of petroleum; Nature and chemistry of petroleum. Distillation and crude 
distillation unit. Various petroleum derivatives. Chemical and physical properties of petroleum 
derivatives. Main properties and calculation of petroleum derivatives. 
 
วค. 358 กระบวนการแยกกาซธรรมชาต ิ       2 (2-0-4) 
AE  358 Natural Gas Processing 
 วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4   หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 สถานภาพและผลิตภัณฑของแกสธรรมชาติ  กระบวนการแยกแกสธรรมชาติ  และระบบจําลอง
กระบวนการเพ่ือพัฒนากระบวนการทั้งแบบสภาวะคงที่และไมคงที ่
 Status and products of natural gases. Gas separation plant and simulation systems for 
steady state and dynamic conditions.   
 
 

วค. 359 อุตสาหกรรมปโตรเคม ี       2 (2-0-4) 
AE  359 Petrochemical Industry 
 วิชาบังคับกอน :  - 
 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับอุตสาหกรรมปโตรเคมี วัตถุดิบและแหลงของวัตถุดิบในอุตสาหกรรม ปโตร
เคมี  กระบวนการผลิตและผลิต ภัณฑทางด านป โตรเคมีที่ สํ า คัญ  ไดแก  เอธิ ลี น โพรไพลีน                         
บิวทะไดอีน เบนซิน โทลูอีน และไซลีน 
 Fundamental of petroleum industry.  Raw materials and sources.  Main Petrochemical 
production processes such as ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene and xylenes. 
 
วค. 368 การออกแบบการทดลองสําหรับงานทางวิศวกรรมเคม ี   2 (2-0-4) 
AE  368 Design of Experiments for Chemical Engineering  
 วิชาบังคับกอน : - 

หลักการเบ้ืองตนในการออกแบบการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล  การประยุกตใชหลักการ
การออกแบบการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูลกับกระบวนการและการทดลองทางวิศวกรรมเคมี  การ
ประยุกตใชเทคนิคแบบแฟกทอรเรียลแบบเต็มรูปและแบบบางสวนสําหรับการทดสอบผลของตัวแปรตาง ๆ 
ที่มีตอกระบวนการ 

Fundamentals of design of experiments and data collection.  Applications of principles 
experimental design and data collection for chemical engineering processes.  Applications of full 
and fractional factorial design for process screening tests. 
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วค. 369  การจําลองกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี     2 (2-0-4) 
AE  369 Chemical Engineering Process Simulation 
 วิชาบังคับกอน:- 
 การจําลองกระบวนการโดยโปรแกรมสําเร็จรูปที่นิยมใชกันในอุตสาหกรรม เพ่ือศึกษาผลกระทบ
ขององคประกอบตางๆ ที่มีตอกระบวนการตางๆ ทางวิศวกรรมเคมี 

Process simulations by using a well-known commercial software to study the effects of 
various factors in chemical engineering processes. 
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วค.  406 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 1      2 (2-0-4) 
AE  406 Special Topics in Chemical Engineering I 
 วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคม ี

Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical 
engineering. 
 
วค.  407 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 2      2 (2-0-4) 
AE  407 Special Topics in Chemical Engineering II 
 วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคม ี

Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical 
engineering. 
 
วค 427    มลพิษทางอากาศ        2 (2-0-4) 
AE 427    Air Pollution 

วิชาบังคับกอน : - 
ความหมายและปรากฏการณทางดานมลพิษทางอากาศ มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

และมาตรฐานอากาศเสียที่ปลอยจากแหลงกําเนิดมลพิษในประเทศไทย  หลักการจัดการมลพิษทางอากาศ  
เทคนิคการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม     อุตุนิยมวิทยาและแบบจําลองมลพิษทางอากาศ 
การประมาณปริมาณมลพิษและการออกแบบอุปกรณควบคุมมลพิษทางอากาศ 

Definitions and air pollution phenomena. Quality standard of air in atmosphere. Emission 
standard in Thailand. Air pollution management. Techniques for detection of air pollution. 
Meteorology and air pollution modeling. Air pollution estimation and design for air pollution control 
equipment. 

 
วค.  447 เทคโนโลยีพอลิเมอร       2 (2-0-4) 
AE  447 Polymer Technology  
 วิชาบังคับกอน : - 
 แหลงที่มาของพอลิเมอรและการเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุพอลิเมอร
เบ้ืองตน ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอรจากโมโนเมอร และการพอลิเมอไรเซชันแบบตางๆ กระบวนการข้ึนรูป
พอลิเมอรเบ้ืองตน 
 Origin of polymers and nomenclature. Physical and chemical properties of polymeric 
materials. Polymer reaction and polymerization techniques. Overview of different polymer 
processing techniques. 
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วค.  466 วิธีการคณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมเคม ี     2 (2-0-4) 
AE  466  Mathematical Techniques for Chemical Engineering  
 วิชาบังคับกอน : - 
 ทฤษฎีเก่ียวกับเมตริกซ ดีเทอรมิแนนท ชุดสมการเชิงเสน ไอเกนแวลู ไอเกนเวคเตอร ลีสทสแควร 
อนุกรมของฟูเรียร เพาเวอร เบสเซล รุง-กัตตา การเปลี่ยนแปลงแบบลาปลาซ และแบบ Z   เทคนิคของแค
รงค-นิโคซัน  และการประยุกตใชทฤษฎีเหลานั้นในการแกปญหาในหัวขอตางๆ ทางวิศวกรรมเคมี เชน การ
ไหล การถายเทความรอน การถายโอนมวล การวิเคราะหเครื่องปฏิกรณ  

Theory of matrices. Determinants. Systems of linear equations. Eigenvalues, eigenvectors 
and applications to least squares and stage processes.  Fourier series. Power, Bessel, Runge-
Kutta. Laplace and Z transforms and applications.  Finite differences approximations and Crank-
Nicholson.  Applications to chemical engineering problems in fluid flows, heat transfers, mass 
transfers and chemical reactor analysis. 
 
 

วค.  467   เทคนิคการหาคาที่เหมาะสมทางวิศวกรรมเคม ี    2 (2-0-4) 
AE  467 Optimization for Chemical Engineering  
 วิชาบังคับกอน : - 
 การประยุกตวิธีการหาคาที่เหมาะสมกับปญหาทางวิศวกรรมในการออกแบบอุปกรณ การ
ดําเนินการ สถิติศาสตร การควบคุม เศรษฐศาสตรวิศวกรรม และ การจัดกําหนดการ แนวคิดของการหา
คาที่เหมาะสมโดยเนนที่การบอกเลาปญหา การกําหนดแบบจําลอง และการวิเคราะหคําตอบโดยใชข้ันตอน
วิธีที่มีอยู ไดแก กําหนดการแบบเปนเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน และการออกแบบการทดลองทางสถิติ การ
วิเคราะหหลังจากที่ไดรับคาเหมาะที่สุด การใชซอฟแวรในการแกปญหาโจทย 

Application on optimization methods to engineering problems in equipment design, 
operations, statistics, control, engineering economics, and scheduling. Concept of optimization 
emphasizing on problem statement, model formulation and solution analysis with sufficient details 
on existing algorithms such as linear and nonlinear programming, and statistical experimental 
design. Post-optimality analysis. Use of software to solve problems. 

 
วค. 477 การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ     2 (2-0-4) 
AE  477 Ecodesign  
 วิชาบังคับกอน : - 
 นิยามการออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และความสําคัญของการออกแบบ โครงสรางหนาที่ของ
ผลิตภัณฑและหลักการออกแบบเบ้ืองตน แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ เครื่องมือที่ชวยในการ
ออกแบบ แนวคิด EQFD และ EBM การประเมินผลและกลยุทธการออกแบบผลิตภัณฑและปรับปรุงพัฒนา
ผลิตภัณฑ ฉลากสิ่งแวดลอม 
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 Definitions of ecodesign. Product modeling and principle of environmental design. Life cycle 
thinking. Ecodesign tools. EQFD and EBM. Ecodesign strategies and ecodesign ideas. Environmental 
communication and ecolabel. 
 
วค. 507  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 3      2 (2-0-4) 
AE  507 Special Topics in Chemical Engineering III 
 วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคม ี

Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical 
engineering. 
 
วค. 508  หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมเคมี 4      2 (2-0-4) 
AE  508 Special Topics in Chemical Engineering IV 
 วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 หัวขอที่นาสนใจและทันสมัยทางวิศวกรรมเคม ี

Current interesting topics and modern developments in various fields of chemical 
engineering. 
 

วค. 586 การเขียนบทความในสาขาวิศวกรรมเคม ี    3 (0-3-6) 

AE  586 Writing Chemical Engineering Articles   
วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 596    

 นักศึกษาฝกเขียนบทความวิชาการทางวิศวกรรมเคมี โดยอาจเปนบทความทบทวนงานวิจัยใน
หัวขอที่นักศึกษาสนใจหรือบทความจากผลงานวิจัยของนักศึกษาเอง โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหเขียนบทความ
ไดอยางมีมาตรฐาน และใชภาษาไดอยางถูกตองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 The student writes an article on any subject of chemical engineering. The article may be a 
review on an interesting technical issue or based mainly on the student’s research. The practice is 
meant to enhance the writing skill up to standard with correct Thai and English usages. 

 
วค.  596 การวิจัยระดับปริญญาตรี 1      3 (0-3-6) 
AE  596 Research for Undergraduates I   

วิชาบังคับกอน   :  สอบผานวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิศวกรรมเคมีตามโครงสรางหลักสูตรที่
กําหนดไว ไมนอยกวา 51 หนวยกิต และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 

นักศึกษาทํางานวิจัยในหัวขอวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมหรือพัฒนาความรูเพ่ือนําไปประยุกตใช
ในอุตสาหกรรม โดยเริ่มตนจากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมา การศึกษาระเบียบวิธีวิจัย และการเตรียม
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                                                                                                                                     มคอ. 2 

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553) 
 

๖๕

ขอเสนอโครงงานวิจัยในรูปแบบที่กําหนด การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพของ
ขอเสนอโครงงาน และคณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากความเขาใจของนักศึกษาในงานวิจัยที่จะทําและ
การนําเสนอผลงานวิจัยเบ้ืองตนหรือนําเสนอความเปนไปไดของโครงงานวิจัย   

The students are trained to do research in the fields of chemical engineering to bring up a 
new understanding or develop existing ideas and apply those for industrial purposes. The process 
begins with a revision of past related research, followed by learning about research methodology 
and proposal preparation for a research project. The evaluation is up to both the advisor who 
considers the academic quality of the proposal and the committee who consider how well the 
students present their ideas and how well they understand the research problems. 
 
วค.  597 การวิจัยระดับปริญญาตรี 2      3 (0-3-6) 
AE  597 Research for Undergraduates  II    

วิชาบังคับกอน : สอบได วค. 596    
นักศึกษาทํางานวิจัยตอเนื่องตามแผนงานหรือขอเสนอโครงงานวิจัยที่เสนอไวในวิชา วค. 596 เพ่ือ

สรางองคความรูใหมหรือพัฒนาความรูเพ่ือนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรม กอนจบวิชานี้ นักศึกษาตอง
เรียบเรียงผลงานวิจัยในรูปแบบปริญญานิพนธ การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษาซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพ
ของผลงานวิจัยและศักยภาพที่จะเผยแพรหรือตีพิมพ  และคณะกรรมการสอบซึ่งจะพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานวิจัย ความเขาใจในงานวิจัยที่ทําและการนําเสนอผลงานวิจัย   

The students have to continue their research of same topics they presented in AE 596 in 
order to acquire a new understanding or develop ideas for industrial applications. Based on the 
work that they have done, students have to write up an undergraduate theses. The evaluation 
process involves the participation of both the advisor who considers the quality of the research 
work and the potential to be publicly presented or published and the committee who considers how 
well the presentation is and how well the students express their understanding. 

 
วค. 598 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี      3 (0-160-0) 

AE  598 Preparation for Co-operative Education in Chemical Engineering  
วิชาบังคับกอน   :  สอบผานวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิศวกรรมเคมีตามโครงสรางหลักสูตรที่

กําหนดไว ไมนอยกวา 51 หนวยกิต และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน 
 กอนปฏิบัติงานนักศึกษาตองผานการเตรียมความพรอมตามหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร หัวขอที่จะ
ศึกษาใหปรับเลือกตามความเหมาะสมกับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกับสถานประกอบการหรือหนวยงานที่
เก่ียวของ ตลอดจนสถานการณปจจุบันของสังคม 

ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลง เชน ปฏิบัติงานใน
โครงการใหญ ซึ่งอาจมีหลายสถาบันการศึกษารวมดวยหรือปฏิบัติงานในโครงการเฉพาะกลุม หรือเฉพาะบุคคล
หรือปฏิบัติงานเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยในเบ้ืองตนนี้ตองการใหนักศึกษาทราบถึงกระบวนการผลิตตาง ๆ ใน

729



                                                                                                                                     มคอ. 2 

ตัวอยาง มคอ.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ปรับปรุง กันยายน 2553) 
 

๖๖

โรงงาน และสามารถสรุปปญหาที่เกิดข้ึนในโรงงาน โดยระหวางการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผล และประเมิน
รวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมงาน หรือผูประกอบการ 
 กอนจบวิชานี้ นักศึกษาจะตองสงขอเสนอโครงงาน อธิบายแผนงานที่จะทําตอไปในวิชาสหกิจศึกษา
วิศวกรรมเคมีโดยแสดงถึงประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ความเปนไปได วิธีปฏิบัติ และความพรอมของแผนงานที่
วางไว 

The student must pass the requirement before beginning the co-operative education. 
Selected topics should be suitable for chemical engineers and workplace and up to date.   
 The student is allowed to work in a chemical industry at least 160 hours under the 
supervision of industrial supervisor and the faculty staff.  The student will learn about various 
industrial production processes and raise the problems to be solved during his/her practice.  

The student must submit the proposal and activity plan for AE 599. The proposal contains 
the expected outcomes and benefits, the possibility and research plan.  

 
 

วค. 599 สหกิจศึกษาวิศวกรรมเคมี     6 (0-768-0) 
AE  599 Co-operative Education in Chemical Engineering  
 วิชาบังคับกอน  :  สอบได วค. 598 
 ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับสถานประกอบการตามเงื่อนไขที่ตกลง ตอเนื่องจากภาค
การศึกษาที่ผานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 768 ชั่วโมง โดยระหวางการปฏิบัติงานจะมีการติดตามผลและ
ประเมินรวมกันระหวางนักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูควบคุมงาน หรือผูประกอบการ 
 ภายหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองเรียบเรียงผลการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เหมาะสม 
ไดแก สารนิพนธ หรอืรายงานผลการปฏิบัติการในโครงการ หรือในรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม เชน การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่สัมมนา 

The student continues working in the chemical industrial at least 768 hours under 
supervision of industrial supervisor and the faculty staff.  The output of the project has to be in any 
appropriate form such as a written report or an oral presentation to an academic committee.  
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ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          คณะวิศวกรรมศาสตร 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา              
CHEG0211  การคํานวณเบ้ืองตนในวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering Principles and Calculation) 

๒. จํานวนหนวยกิต                  
๔ หนวยกิต (๔-๐-๘) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เปนวิชาเฉพาะบังคับ 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
ดร. นริศรา อินทรจันทร ผูรับผิดชอบรายวิชาและผูสอน 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน 

ภาคการศึกษา ๒ / ชั้นปที ่๒   
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน  (pre-requisite)  (ถามี) 
        CHEG0230 เคมีฟสิกัลสําหรับวิศวกรเคมี (Physical Chemistry for Chemical Engineers) 
๗. รายวิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  (co-requisites)  (ถามี) 

ไมม ี
๘. สถานที่เรียน   
           คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ 

 

แบบ มคอ. ๓ 
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มคอ. ๓     
๑ 
 

ตัวอยาง มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
เพ่ือใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมเคมี สามารถแกโจทย

ปญหาที่เก่ียวกับการทําดุลมวลสารและพลังงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหกระบวนการทาง
วิศวกรรมเคมี      
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาใหสอดคลองกับแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม
เคมีในปจจุบัน มีการเพ่ิมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชชวยแกปญหาโจทย 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา  

พ้ืนฐานการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี ดุลมวลสารและดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยาและไมมีปฏิกิริยาเคมีของ
ระบบที่สภาวะคงตัวและไมคงตัว ระบบที่มีการปอนเวียนกลับ ปอนขาม และปลอยทิ้ง การใชขอมูลทางกายภาพ
และเคมี ขอมูลสมดุลวัฏภาค และขอมูลอุณหพลศาสตร เพ่ือประยุกตใชกับกระบวนการในอุตสาหกรรมเคมี 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

๖๐ ชั่วโมง ส อ น เ ส ริ ม ต า ม ค ว า ม
ตองการของนักศึกษาเปน
กลุมและเฉพาะราย 

- ๑๒๐ ชั่วโมง 

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ อยางนอย ๑ ชั่วโมงตอ ๑ 
คาบการสอนบรรยาย แตตองไมนอยกวา ๓ ชั่วโมง/สัปดาห โดยการประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็ปไซด 
และติดประกาศที่บอรดของภาควิชา  
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มคอ. ๓     
๒ 
 

ตัวอยาง มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิ
ของขอมูลสวนบุคคล โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี ้

- เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตยสุจริต  

- มีวินัย ตรงตอเวลา และ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีม  และสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 
- เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  

 

      ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใชพัฒนาการเรียนรู 
- ปลูกฝงใหเห็นถึงความสําคัญของเรื่องการตรงตอเวลา เชน มีคะแนนการเขาหองเรียน ไมมีการ

เช็คชื่อใหสําหรับผูที่เขาเรียนสาย ไมใหคะแนนการบานสําหรับผูที่สงชากวากําหนดสง เปนตน 
- สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เขาไปในระหวางการสอน เนนความรับผิดชอบตองาน วินัย 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อสัตยตอตนเองและตอหนาที่ในกลุม ความมีน้ําใจตอเพ่ือน
รวมงาน การเคารพและเชื่อฟงครูบาอาจารย พรอมทั้งอาจารยตองปฏิบัติตนใหเปนตัวอยาง 

- ยกตัวอยางกรณีศึกษาที่เก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรม ความรับผิดชอบตอหนาที่และการ
ประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

- การทํารายงานหรืออภิปรายกลุม 
       ๑.๓  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
- พฤติกรรมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย เชน การบาน มีการลอกกันมาสงมากนอยขนาดไหน 
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
- ประเมินการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดยนักศึกษาอ่ืนๆ ในรายวิชา 

ประเมินผลการนําเสนอรายงานผลที่ไดรับมอบหมาย 
๒.  ความรู 
       ๒.๑   ความรูที่จะไดรับ  

- ผูเรียนจะตองมีความรูเก่ียวกับพ้ืนฐานการคํานวณทางวิศวกรรมเคมี เขาใจถึงการทําดุลมวลสาร
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และดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยาและไมมีปฏิกิริยาเคมีของระบบที่สภาวะคงตัวและไมคงตัว ระบบที่มี
การปอนเวียนกลับ ปอนขาม และปลอยทิ้ง ตลอดจนสามารถการใชขอมูลทางกายภาพและเคมี 
ขอมูลสมดุลวัฏภาค และขอมูลอุณหพลศาสตร เพ่ือประยุกตใชกับกระบวนการในอุตสาหกรรม
เคมี สามารถนําเอาหลักการทางดานวิศวกรรมเคมีไปประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ และ
ควบคุมคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของระบบตาง ๆ ที่มีความสําคัญตอสังคม  

       ๒.๒   วิธีการสอน 
- การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหาโจทย การบาน การทํางานเปนกลุม 

และสงเสริมใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง การคนควาทางอินเตอรเนต 
- มีการสอนเสริมสําหรับนักศึกษาที่มีความตองการ  

        ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค  
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เก่ียวของ 

 

๓.  ทักษะทางปญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีระบบ สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาโจทยไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีทักษะทางปญญาที่สอดคลองกับคุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้        

- มีความคิดอยางมีวิจารณญาณ  
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
- สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ 
- มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือองคความรูตอยอดจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
- สามารถคนควาความรู เพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เก่ียวของ 
       ๓.๒   วิธีการสอน 

   การทําโจทยในหองเรียน การทําเปนงานเปนกลุมเพ่ือใหวิเคราะหโจทยและแกไขปญหารวมกัน การ
ใหการบาน ใหงานในลักษณะทีน่ักศึกษาตองคนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบในการแกไขปญหาโจทย 
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปญญาของนักศึกษา 

ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหโจทยปญหา 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา  

- รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม 
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- วางตัวและรวมแสดงความคิดเห็นในกลุมไดอยางเหมาะสม 
- สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมทั้ง

ในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 
- มีความสามารถคนควาขอมูล และใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
- สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 
       ๔.๒   วิธีการสอน 

- มอบหมายงานใหทํางานทั้งงานรายบุคคลและงานเปนกลุม และมีการเปลี่ยนกลุมทํางานตาม
กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหนักศึกษาทํางานไดกับผูอ่ืน โดยไมยึดติดกับเฉพาะเพ่ือนสนิท 

- กําหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแตละคนในการทํางานกลุม อยางชัดเจน 
- พยายามยกตัวอยางโจทยปญหา ที่เปนภาษาอังกฤษ  
- แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอนโดยการผานการเลาเรื่องตางๆ 
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็นทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการ

พูดคุยกับนักศึกษาใหเห็นความจําเปนของทักษะดานตางๆ    
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ไดรับมอบหมาย ทั้งประเมินตนเอง และเพ่ือนรวมงาน 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

- นักศึกษามีทักษะในการคิดคํานวณเชิงตัวเลข ทักษะในการแปลและตีความหมายของโจทย  
- มีความสามารถในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพ่ือใชในการแกไขโจทยปญหาทางดาน

วิศวกรรมเคมีได พรอมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในศาสตรของตนเองหรือที่
เก่ียงของได 

- สามารถประยุกตใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสมและทันสมัย เชน การสงงาน
ทางอีเมลล  

- มีความสามารถในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนออยางเหมาะสม  

- สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรมเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวของได  

-  

       ๕.๒   วิธีการสอน 
- นําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน ใชสื่อการสอน power point ที่

นาสนใจ ชัดเจน งายตอการเขาใจ ประกอบการสอน  

- การสอนโดยมีการนําเสนอขอมูลจากการคนควาทางอินเตอรเน็ต เพ่ือเปนการกระตุนใหนักศึกษา
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เห็นถึงความสําคัญและประโยชนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอและสืบคนขอมูล 

- มอบหมายงานที่ตองศึกษาคนควาดวยตนเอง จากอินเทอรเน็ต สื่อการสอน e-learning กาทํางาน
หรือการบานสง โดยมีโจทยที่ตองมีการสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจากอินเทอรเน็ต มีการอางอิง
แหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ การสงการบานทางอีเมลล   

-  

       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
 ประเมินทักษะการใชสื่อและการใชภาษาพูดจากการนําเสนองานหนาหองเรียน 

 ประเมินทักษะการใชภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน 

 ประเมินรายงานการสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและสื่อที่ใช  

ผูสอน 

๑ บทที่ ๑ วิศวกรเคมีกับ
ชีวิตประจําวัน 
บทที่ ๒ พ้ืนฐานการคํานวณทาง
วิศวกรรม 

 หนวย มิติ และการแปลง
หนวย  

 คุณสมบัติพ้ืนฐาน: ความ
หนาแนน และปริมาตรจําเพาะ 

๑ 
 

๓ 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข 

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๒ บทที่ ๒ (ตอ) กระบวนการและตัว
แปร  

 แรงและนํ้าหนัก  

 โมลและนํ้าหนักโมเลกุล 

 มวลและ ปริมาตร อัตราการ
ไหล   

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ทํางานเดี่ยว การบาน  

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 
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๓ บทที่ ๒ (ตอ) กระบวนการและตัว
แปร  

 อุณหภูมิและความดัน  

 สมการเคมีและมวลสาร
สัมพันธ  

บทที่ ๓ ดุลมวลวาร 

 การแกปญหาดุลมวลสารของ
ระบบที่ไมมีปฏิกิริยาเคมี 

๒ 
 
 
 

๒ 

 

บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ทํางานเดี่ยว การบาน  

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๔ 

บทที่ ๓ (ตอ) ดุลมวลสาร 

 การแกปญหาดุลมวลสารของ
ระบบทีมี่ปฏิกิริยาเคมี  

 ปฏิกิริยาการเผาไหม 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน  
สอบยอย บทที่ ๒ 

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๕ บทที่ ๓ (ตอ) ดุลมวลสาร 

 การแกปญหาดุลมวลสารของ
ระบบ Multiple Subsystem 

 การปอนกลับ การปอนขาม  
การเปาทิ้ง  

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การทํางาน
เดี่ยวและกลุม 

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๖ บทที่ ๔ แกส ไอ ของเหลว และ
ของแข็ง  

 การคํานวณแกสอุดมคติ  

 แกสจริง  

 Kay’s Rule 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข  

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๗ บทที่ ๔ (ตอ) แกส ไอ ของเหลว 
และของแข็ง  

 ความดันไอและของเหลว 

 การอิ่มตัว ความช้ืน  

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน 

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๘ บทที่ ๔ (ตอ) แกส ไอ ของเหลว 
และของแข็ง 

 Multicomponent gas liquid 
and solids 

 Raoult’s and Henry’s laws 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การทํางาน
เดี่ยว 

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๙ 
บทที่ ๕ ดุลพลังงาน  

 พลังงานรูปแบบตางๆ  

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ทดสอบยอย 

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 
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๑๐ 

บทที่ ๕ (ตอ) ดุลพลังงานที่ไมมี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น  

 การคํานวณเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงเอนทัลป  

 การเปล่ียนเฟส  

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน 

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๑๑ 

บทที่ ๕ (ตอ) ดุลพลังงานที่ไมมี
ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น  

 แผนภูมิไซโครเมตริก  

 คาความรอนของการละลาย
และการผสม  

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การทํางาน
เดี่ยวและกลุม  

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๑๒ 

บทที่ ๖ ดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยา
เคมีมาเก่ียวของ  

 คาความรอนของปฏิกิริยา 
การวัดและการคํานวณ กฎ
ของเฮส  (Hess’s law) 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การบาน 

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๑๓ 

บทที่ ๖ (ตอ) ดุลพลังงานที่มี
ปฏิกิริยาเคมีมาเก่ียวของ 
 เช้ือเพลิง และการเผาไหม 

 คาความรอนของการเผาไหม 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การบาน 

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๑๔ 

บทที่ ๖ (ตอ) ดุลพลังงานที่มี
ปฏิกิริยาเคมีมาเก่ียวของ 

 แกไขปญหาที่ตองทําดุลมวล
สารและดุลพลังงานพรอมกัน  

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน การบาน 

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 

๑๕ 
บทที่ ๗ ดุลมวลสารและพลังงาน
ของระบบแบบไมคงตัว 
(unsteady-state) 

๔ บรรยาย ยกตัวอยางโจทย
ปญหา แนวทางแกไข การ
ประยุกตใชงาน  

ดร. นริศรา  
อินทรจันทร 
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๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการ
เรียนรู*  วิธีการประเมิน**  สัปดาหที่ประเมิน   สัดสวนของการ

ประเมิน 

๒,๓ 
สอบยอย (บทที่ ๒) 
สอบกลางภาค (บทที่ ๓, ๔) 
สอบปลายภาค (บทที่ ๕, ๖, ๗) 

๔ 
๙  
๑๖ 

๑๐% 
๓๐% 
๔๐% 

๑,๒,๔,๕ 
การเขาหองเรียน 
การสงงานตามที่ไดรับมอบหมาย รายบุคคล 
รายงานกลุม 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐% 
๕% 
๕% 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ของรายละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

** วิธีการประเมิน เชน ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ตําราและเอกสารหลัก 
การคํานวณเบ้ืองตนทางวิศวกรรมเคมี โดย ดร.นริศรา อินทรจันทร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสภา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 

๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
R.M. Felder and R.W Rousseau, Elementary Principles of Chemical Processes, 3rd Edition, John 
Wiley & Sons, 2000 
D.M Himmelblau, Basic Principles and Calculation in Chemical Engineering, 6th Edition, Prentice Hall,  
B. I Bhatt and S M Vora, Stoichiometry, 4th edition , Tata McGraw-Hill, 2004  

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
เวปไซต ที่เก่ียวของกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน Wikipedia คําอธิบายศัพท  
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาที่จัดทําโดยนักศึกษา ทําไดโดย 

 แบบประเมินเนื้อหาวิชาและประเมินผูสอน ที่แจกใหนักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาใน
ชั่วโมงสุดทายของการเรียนการสอนหรือใหนักศึกษาผานระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย 

 ขอเสนอแนะผานเวปบอรด หรือระบบ e-learning ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเพ่ือเปนชองทางในการ
สื่อสารกับนักศึกษา 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 
ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ทําไดโดย 

 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการสอนที่แตงตั้งโดยภาควิชา  

 การสังเกตการณสอนโดยอาจารยทานอ่ืน  

 ผลการสอบของนักศึกษา 

 การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ สามารถนํามาปรับปรุงการสอน เชน ยกตัวอยางโจทยใหมาก
ข้ึนเพ่ือใหนักศึกษามีการฝกฝนในการแกปญหาโจทยไดมากข้ึน การทํางานกลุมเพ่ือกระตุนใหเกิดความตั้งใจ
เรียนมีการเพ่ิมชั่วโมงติวสําหรับนักศึกษาที่มีความตองการหรือมีผลการเรียนที่ออน นอกจากนี้อาจมี การวิจัยใน
ชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษา 
กระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ของ

รายวิชา ทําไดโดย การทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน มี
การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีการประเมินขอสอบ
และความเหมาะสมของการใหคะแนน  
๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงาน
รายวิชาของอาจารยผูสอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนเปนผูรับผิดชอบ
ในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธิ์การสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน
และพัฒนารายละเอียดวิชา เพ่ือนําเขาที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร รวมพิจารณาใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงรายวิชาสําหรับการใชรอบปการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ อาจมีการดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตใชความรูกับปญหาที่มาจาก
งายวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตางๆ  
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๑ 

ตัวอยางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร  

 
 

หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
COOP xxxx สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม (Co-Operative Educations in Engineering) 

๒. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง 
๘ หนวยกิต (ไมนอยกวา ๓๖๐ ชั่วโมง) หรือไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 

๓ หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

๔ อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร ประธานหลักสูตร และ อาจารยที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา 

๕ ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๑ ชั้นปที่ ๔ โดยมีหนวยกิตสะสมและคะแนนเฉล่ียเปนไปตาม

ระเบียบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๖ วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด 

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ 
 

หมวดที ่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
นักศึกษาวิศวกรรมศาสตรที่เขารวมโครงการ จะเขาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ภายใตการ

กํากับดูแลอยางใกลชิดจากพนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ โดยไดปฏิบัติงานจริงใน
สิ่งแวดลอมของภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาตนเองทางดานความคิด การสังเกตุ กรตัดสินใจ 
การวิเคราะห และประเมินผลอยางเปนรูปแบบ จากประสบกาณการทํางานจริงของตนเองที่สะทอนการ
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๒

ผสมผสานระหวางภาคทฤษฏีและปฏิบัติเขาดวยกันรวมทั้งการมองเห็นแนวทางดานวิชาชีพของตนเองได
ชัดเจนข้ึน จะสงผลใหนักศึกษาเปนวิศวกรที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงานมากข้ึน 
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 

- เพ่ือเพ่ิมประสบการณ และการพัฒนาตนเองแกนักศึกษาใหเปนวิศวกรที่ตรงความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด 

- เพ่ือเปดโอกาสใหภาควิชาและภาคอุตสาหกรรมไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตรวมกัน 
- เพื่อ ให เ กิดการพัฒนาห ลักสูต รการ เรียนการสอนที่ สอดคล องกับความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม 
- เพ่ือเปนการสงเสริมและสรางความสัมพันธระหวางบุคลากรของมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทยกับภาคอุตสาหกรรม 
 

หมวดที ่๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
 

๑ คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

- สํานึกและตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซ่ือสัตยสุจริต 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพของตนเอง 
- มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และสํานึกตอความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
- มีความขยันหมั่นเพียร อดทน    
- รับฟงความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผูอื่น 
- เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขององคกร 
- มีความเอื้อเฟอตอเพ่ือนรวมงาน ใหความชวยเหลือภายในกรอบหนาที่ของตนเอง และความ

ชวยเหลือเหลาน้ันจะตองไมมีผลกระทบตอผูอื่นและสังคมในทางเสียหาย  
๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 

- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัต ิกอนการฝกงาน 
- กําหนดตารางเวลาฝกงาน บันทึกเวลาฝกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการประเมินผล

งาน 
- มอบหมายงาน กําหนด ติดตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาน

ประกอบการเชนเดียวกับพนักงานขององคกร 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
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๓

๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
- นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม จริยธรรม 
- ประเมินโดยพนักงานพ่ีเลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและการ

แสดงออกระหวางฝกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบ
ดวยทุกคร้ัง 

- ประเมินความซ่ือสัตยจากการพูดคุย สัมภาษณเพ่ือนรวมงาน หัวหนางาน และผูเก่ียวของ พรอมมี
รายงานผลการฝกงานประกอบ 

๒ ความรู 
๒.๑ อธิบายถึงความรูที่จะไดรับ / ผลการเรียนรูดานความรู 

- มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
- สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ระบบทางวิศวกรรม 
- สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายหลักการทางวิศวกรรม รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ 

และการใชเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาทางวิศวกรรม 
- รู เขาใจและสนใจการพัฒนาองคความรู ความชํานาญทางดานวิศวกรรมอยางตอเนื่อง 
- สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม 
- สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาของตนกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
- สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน 
- สถานประกอบการที่ฝกงาน จัดวิศวกรพ่ีเล้ียงใหคําแนะนําเคร่ืองมือ อุปกรณที่จําเปนในการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่  
- บอกถึงแหลงขอมูลเพ่ือใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพ่ือการทํางานไดดวยตนเอง 
- ใชเคร่ืองมือ อุปกรณ รวมถึงซอฟตแวรที่มีในหนวยงาน เพ่ือการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของ

วิศวกรพ่ีเลี้ยง 
- จัดประชุม แบงงาน ติดตามงาน ตามระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม 

๒.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
- ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ เชน ผูใชงาน วิศวกรพ่ีเลี้ยง และอาจารย

นิเทศ 
- ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น  

- ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณของงานที่ไดรับมอบหมาย โดย
กําหนด  แบบฟอรมบันทึกการสงงาน 
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๔ 

๓ ทักษะทางปญญา 
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา / ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

- คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 
- สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
- สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
- สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงองคความรูและเทคโนโลยทีางวิศวกรรมใหม ๆ  
- สามารถนําองคความรูทางวิศวกรรมมาประยุกตเพ่ือแกไขปญหาและใชในการทํางานจริงได 

๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่ใชในพัฒนาผลการเรียนรู 
- การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ 
- จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ 
- ประชุมรวมกันระหวางวิศวกรพ่ีเลี้ยง อาจารยนิเทศ และนักศึกษาฝกงาน 

๓.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
- ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ตามหัวขอที่กําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวของ

และควรนํามาเปนพ้ืนฐานในการทํางาน 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๔.๑ คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ 
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา 

- สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม 

- สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม 
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

- สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง
วิชาชีพอยางตอเน่ือง 

- รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุม 

- สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

744



มคอ. ๔ 

ตัวอยาง มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๕

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
- มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน การรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 

๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมตาง  ๆที่จะพัฒนาผลการเรียนรู 
- สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพ่ือใหเกิดความรูรัก สามัคคี พรอมทํางานเปนทีม 
- มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน 
- ประชุมรวมกัน เพ่ือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 

๔.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือผูเก่ียวของ 
- ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ 
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน

หรือผูเก่ียวของ 
๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ควรมีการพัฒนา 

- มีทักษะในการใชเคร่ืองมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานเชิงวิศวกรรม 
- มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 
- มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
- สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมอยางมี

ประสิทธิภาพ 
- มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
- สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม

ที่เก่ียวของได 
๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง  ๆที่จะพัฒนาผลการเรียนรู 

- มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพ่ือนําเสนอขอมูล 
- มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการ

ประสานการทํางาน 
- มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลย ีในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน 

๕.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
- ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตร โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนสื่อ 
- ประเมินจากผลจากความถูกตองและเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน 
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๖

 
หมวดที ่๔ ลักษณะและการดําเนินการ 

 
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

เปนการฝกงานภาคปฏิบัติที่จัดข้ึนตามสาขาวิชา  โดยการฝกงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
บริษัทเอกชนทั้งในและตางประเทศทั้งน้ีเพ่ือเปนการเสริมสรางประสบการณ นักศึกษาทุกคนจะตองผานการ
ฝกงานนี้ในชวงของการศึกษาภาคฤดูรอนพรอมเขียนรายงานเสนอ 

สหกิจศึกษา 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของกับงานดานวิศวกรรม 

๒. กิจกรรมของนักศึกษา 
การทํางานเพ่ือเพ่ิมประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเน่ืองจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตาม

หลักสูตร และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมีการเตรียม
ตัวกอนการทํางานดังน้ี 

- เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ข้ันตอนในการทํางานของ
สถานประกอบการ 

- เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานประกอบการที่ฝกงาน 
- นําความรูทางทฤษฎี มาเปนพ้ืนฐานในการประยุกตเพ่ือการทํางาน 
- การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในสถานประกอบการ 

๓. รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย  
- แผนการแกไขโจทยปญหา สัปดาหที่ ๑ ของการฝกงาน 
- ผลการวิเคราะหปญหา ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 
- ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพ่ือแกไขปญหา ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมาย 
- ผลประเมินการใชงานระบบ ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 
- รายงานการฝกงาน หลังการสิ้นสุดการฝกงาน ๑ สัปดาห 

๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 
- จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณ

ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง  
- ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณภาคสนาม เพ่ือ

การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม 
- อาจารยชี้นํา ใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม 

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต 
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๗

- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม นํามาเสนออภิปราย เพ่ือเปนแนวทาง
ในการฝกประสบการณภาคสนามในรุนตอไป 

- สนับสนุนใหนําโจทยที่พบในการฝกประสบการณภาคสนามมาเปนกรณีศึกษา สําหรับนําใชเปน
แนวทางในการ  สรางโครงงานทางวิศวกรรม 

๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม 
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยที่ปรึกษา 
- แนะนํานักศึกษาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน 
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใชเพ่ือการฝกประสบการณภาคสนาม 
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน 
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผล

ตออาจารยที่ปรึกษา 
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา 

๖. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกประสบการณภาคสนาม พรอมแจกคูมือการฝกประสบการณ

ภาคสนาม 
- จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุดวน กรณีตองการความชวยเหลือ เชน 

หมายเลข โทรศัพท และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
- จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพ่ือให

คําปรึกษาเฉพาะดานสําหรับใชในการแกไขปญหา 
๗. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม /สถาน 
ประกอบการ 

- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยที่ปรึกษา 
- แนะนํานักศึกษาเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน 
- แนะนําเครื่องมือ อุปกรณ ของหนวยงาน ที่สามารถนํามาใชเพ่ือการฝกประสบการณภาคสนาม 
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน 
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผล

ตออาจารยที่ปรึกษา 
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา

สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความจําเปน 
- วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ ซอฟตแวร และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน 
- แหลงขอมูลเพ่ือการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง 
- พนักงานพ่ีเลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา 
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๘

หมวดที ่๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การกําหนดสถานที่ฝก 
อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝก

ประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังน้ี 
- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย 
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี 
- มีอุปกรณในการฝกประสบการณภาคสนามเพ่ือแกปญหาตามโจทย 
- สามารถจัดวิศวกรพ่ีเล้ียงดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม 
- มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด 
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม 
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณภาคสนาม จัดนักศึกษาลงฝก

ประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง
แตตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา 
๒. การเตรียมนักศึกษา 

จัดปฐมนิเทศการฝกประสบการณภาคสนาม มอบคูมือการฝกประสบการณภาคสนาม กอนการฝก
ประสบการณภาคสนาม ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม วิธีการ
ประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพ่ิมเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพ่ือการฝกประสบการณภาคสนาม 

๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ 

อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพ่ือขอชื่อ ตําแหนงของ
พนักงานพ่ีเล้ียง ประชุมพนักงานพ่ีเลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพ่ือชี้แจงใหรับทราบ
วัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน
อุปกรณที่จะนํามาใชในการฝกประสบการณภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเคร่ืองมือ ชอง
ทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม 

๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก 

จัดประชุมวิศวกรพี่เล้ียง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพ่ือชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสาร
คูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตอ
อาจารยที่ปรึกษา 
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๙

๕. การจัดการความเสี่ยง 
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดตอนักศึกษา และกอใหเกิด

ความเสียหายตอสถานประกอบการ เชน 
- ความเสี่ยงจากสถานที่ตั้ง สภาพแวดลอมในการทํางาน การเดินทาง ปองกันโดยคัดเลือกสถาน

ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยที่สุด ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการทํางาน 
จากการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ปองกันโดย จัดปฐมนิเทศ แนะนําการใชอุปกรณ เนนจริยธรรมการไมเปดเผย
ขอมูลสถานประกอบการอันเปนความลับ และกําหนดใหนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการ
อยางเครงครัด 
 
 

หมวดที ่๖ การประเมินนักศึกษา 
 

๑. หลักเกณฑการประเมิน 
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง ๕ ดาน โดยใหระดับคะแนน ตามเกณฑประเมินผล 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- ประเมินโดยวิศวกรพ่ีเล้ียงและอาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม โดยใชหลักเกณฑ
โครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

- อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงาน 
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้งระหวางฝกประสบการณภาคสนาม และเม่ือเสร็จสิ้นการฝก
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร 
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา 

ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณา
จากรายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา และรายงานของวิศวกรพ่ีเล้ียง 

๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง 
ประธานหลักสูตรหรือผูไดรับมอบหมายประสานงานกับสถานประกอบการ เพ่ือทําความเขาใจในการ

ประเมิน หากเกิดความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเกี่ยวของ เพ่ือพิจารณาหา
ขอสรุป 
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๑๐

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 
๑. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกี่ยวของตอไปนี ้

(๑) นักศึกษา 
จัดใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนาม 
(๒) พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ 
พนักงานพ่ีเลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกฯในแบบฟอรม และสุมถามดวยวาจา 
(๓) อาจารยที่ดูแลกจิกรรมภาคสนาม 
อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง บันทึกการใหคําปรึกษา ผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังใหคําปรึกษา

ในแบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไปใชในการ
แกปญหาของนักศึกษา 

(๔) อ่ืน ๆ เชน บัณฑิตจบใหม 
ติดตามความความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการสํารวจสอบถามจาก

ผูประกอบการและบัณฑิต 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 

- อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของ
นักศึกษา จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากวิศวกรพ่ีเล้ียง และจากอาจารยที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหนา
ภาควิชาเพื่อทราบ 

- ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบป
การศึกษาถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
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ตัวอยางรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                     มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา                คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
         CHEG0211  การคํานวณเบ้ืองตนในวิศวกรรมเคมี  
        (Chemical Engineering Principles and Calculation) 
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชาน้ี  (ถามี) 
        CHEG0230 เคมีฟสิกัลสําหรับวิศวกรเคมี (Physical Chemistry for Chemical Engineers) 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (section) 
ดร. นริศรา อินทรจันทร อาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยผูสอน กลุมเรียน A  

 
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 
         ภาคการศึกษา ๒ / ชั้นปที่ ๒   

๕.  สถานที่เรียน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 

 

หมวดท่ี ๒ การจัดการเรียนการสอนท่ีตางจากแผนการสอน 
 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

 

หัวขอ 

จํานวน
ชั่วโมงตาม
แผนการ

สอน 

จํานวน
ชั่วโมงที่
สอนจริง 

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความ

แตกตางเกิน ๒๕% 

บทที่ ๑ วิศวกรเคมีกับชีวิตประจําวัน 
บทที่ ๒ พ้ืนฐานการคํานวณทาง
วิศวกรรม 

 หนวย มิติ และการแปลงหนวย  

๑ 
 

๓ 

๑ 
 

๓ 

 

แบบ มคอ. ๕ 
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ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี :  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 

 คุณสมบัติพ้ืนฐาน: ความหนาแนน 
และปริมาตรจําเพาะ 

บทที่ ๒ (ตอ) กระบวนการและตัวแปร  

 แรงและนํ้าหนัก  

 โมลและนํ้าหนักโมเลกุล 

 มวลและ ปริมาตร อัตราการไหล   

๔ ๓.๕  

บทที่ ๒ (ตอ) กระบวนการและตัวแปร  

 อุณหภูมิและความดัน  

 สมการเคมีและมวลสารสัมพันธ  
บทที่ ๓ ดุลมวลวาร 

 การแกปญหาดุลมวลสารของระบบที่
ไมมีปฏิกิริยาเคมี 

๒ 
 
 
 

๒ 

๒ 
 
 
 

๒ 

 

บทที่ ๓ (ตอ) ดุลมวลสาร 

 การแกปญหาดุลมวลสารของระบบที่
มีปฏิกิริยาเคมี  

 ปฏิกิริยาการเผาไหม 

๔ ๕ เน้ือหาคอนขางยาก จึงตองยกโจทย
ตัวอยางใหนักศึกษาทําในหองมาก
ขึ้น ทําใหสอนเน้ือหาที่เตรียมไวไม
ทัน ตองยกไปสอนช่ัวโมงถัดไป 

บทที่ ๓ (ตอ) ดุลมวลสาร 

 การแกปญหาดุลมวลสารของระบบ 
Multiple Subsystem 

 การปอนกลับ ปอนขาม การเปาทิ้ง  

๔ ๓.๕  

บทที่ ๔ แกส ไอ ของเหลว และของแข็ง  

 การคํานวณแกสอุดมคติ  

 แกสจริง  

 Kay’s Rule 

๔ ๔  

บทที่ ๔ (ตอ) แกส ไอ ของเหลว และ
ของแข็ง  

 ความดันไอและของเหลว 

 การอิ่มตัว ความช้ืน  

๔ ๔  

บทที่ ๔ (ตอ) แกส ไอ ของเหลว และ
ของแข็ง 

 Multicomponent gas liquid solids 

 Raoult’s and Henry’s laws 

๔ ๔  

บทที่ ๕ ดุลพลังงาน  

 พลังงานรูปแบบตางๆ  

๔ ๔  

752



 มคอ. ๕ 
                                                                ๒                                                      
 

ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี :  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 

บทที่ ๕ (ตอ) ดุลพลังงานที่ไมมีปฏิกิริยา
เคมีเกิดขึ้น  

 การคํานวณเก่ียวกับการ
เปล่ียนแปลงเอนทัลป  

 การเปล่ียนเฟส  

๔ ๔  

บทที่ ๕ (ตอ) ดุลพลังงานที่ไมมีปฏิกิริยา
เคมีเกิดขึ้น  

 แผนภูมิไซโครเมตริก  

 คาความรอนของการละลายและการ
ผสม  

๔ ๔  

บทที่ ๖ ดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยาเคมีมา
เก่ียวของ  

 คาความรอนของปฏิกิริยา การวัด
และการคํานวณ กฎของเฮส   

๔ ๔.๕ นักศึกษาไมคอยเขาใจ จึงตองยก
โจทยตัวอยางใหนักศึกษาทําในหอง
มากขึ้น  

บทที่ ๖ (ตอ) ดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยา
เคมีมาเก่ียวของ 

 เช้ือเพลิง และการเผาไหม 

 คาความรอนของการเผาไหม 

๔ ๔  

บทที่ ๖ (ตอ) ดุลพลังงานที่มีปฏิกิริยา
เคมีมาเก่ียวของ 

 แกไขปญหาที่ตองทําดุลมวลสารและ
ดุลพลังงานพรอมกัน  

๔ ๔  

บทที่ ๗ ดุลมวลสารและพลังงานของ
ระบบแบบไมคงตัว (unsteady-state) 

๔ ๔  

๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ

รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม

แผน  (ถามี) 
นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

บทที่ ๕ คาความรอนของการ
ละลายและการผสม 

ไมมีนัยสําคัญ เนื่องจากสอนให
ทราบทฤษฎีและแนวทางการ
แกปญหาโจทย ซึ่งมีลักษณะคลาย
กับหัวขออ่ืนๆ แตไมไดยกตัวอยาง
โจทยใหนักศึกษาลองทํา 

เพ่ิมชั่วโมง tutorial class 
เพ่ือเนนการทําโจทยใหมาก
ข้ึน 

753



 มคอ. ๕ 
                                                                ๓                                                      
 

ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี :  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 

๓. ประสทิธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
 

ผลการเรียนรู วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน   
(ถามี)  พรอมขอเสนอแนะ 

ในการแกไข 
มี ไมมี 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 - ปลูกฝงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของเรื่องการตรงตอเวลา เชน มี
คะแนนการเขาหองเรียน ไมมี
การเช็คชื่อใหสําหรับผูที่ เขา
เรียนสาย ไมใหคะแนนการบาน
สําหรับผูที่สงชากวากําหนดสง 
เปนตน 

 -ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรม เขาไปในระหวางการ
สอน เนนความรับผิดชอบตอ
งาน วินั ย  จรรยาบร รณใ น
วิชาชีพ ความซื่อสัตยตอตนเอง
และตอหนาที่ในกลุม ความมี
น้ําใจตอเ พ่ือนรวมงาน การ
เคารพและเชื่อฟงครูบาอาจารย 
พรอมทั้งอาจารยตองปฏิบัติตน
ใหเปนตัวอยาง 

 -ย ก ตั ว อ ย า ง ก ร ณี ศึ ก ษ า ที่
เก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรม 
ความรับผิดชอบตอหนาที่และ
การประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ  
- การทํารายงานหรืออภิปราย
กลุม 

  ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ร า ย บุ คค ล ทํ า ไ ด ย าก  ก า ร
อภิปรายกลุม มักไมไดความคิด
เห็น เนื่องจากนักศึกษาไมได
เตรียมมา 
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ความรู - การสอนที่ เนนผู เ รียนเปน
สําคัญ ใหแบบฝกหัด แกปญหา
โจทย การบาน การทํางานเปน
กลุม และสงเสริมใหนักศึกษา
คนควาดวยตนเอง การคนควา
ทางอินเตอรเนต 
- มีการสอนเสริมสําหรับ
นักศึกษาที่มีความตองการ 

  นักศึกษาที่ขยันมักจะตั้งใจทํา
โจทยเอง แตนักศึกษาบางคน
จะรอลอกเพ่ือนตลอด ทําให
นักศึกษากลุมนี้ขาดทักษะใน
การทําโจทย  

วิธีแกไข ใหนักศึกษาทําโจทย
ที่แตกตางกัน 

ทักษะทางปญญา 
 

การทําโจทยในหองเรียน การ
ทําเปนงานเปนกลุม เ พ่ือให
วิเคราะหโจทยและแกไขปญหา
รวมกัน การใหการบาน ใหงาน
ในลักษณะที่ นั กศึกษาต อ ง
คนควาหาความรูเพ่ิมเติม เพ่ือ
ประกอบในการแกไขปญหา
โจทย 

  งานที่ใหสวนใหญจะมีลักษณะ
งานกลุม ซึ่งนักศึกษาบางคนจะ
ไมมีสวนรวม หรือไมก็ทําหนาที่
เฉพาะพิมพรายงาน ทําใหขาด
ทักษะในวิเคราะหโจทยปญหา  

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- มอบหมายงานใหทํางานทั้ง
งานรายบุคคลและงานเปนกลุม 
และมีการเปลี่ยนกลุมทํางาน
ตามกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย 
เพ่ือใหนักศึกษาทํางานไดกับ
ผู อ่ืน โดยไมยึดติดกับเฉพาะ
เพ่ือนสนิท 
- กําหนดความรับผิดชอบของ
นักศึกษาแตละคนในการทํางาน
กลุม อยางชัดเจน 
- พยายามยกตัวอยางโจทย
ปญหาที่เปนภาษาอังกฤษ  
- แ ท รก ป ร ะ ส บก า รณ ข อ ง
อาจารยในระหวางการสอนโดย
การผานการเลาเรื่องตางๆ 
-มีการพูดคุยกับนักศึกษาใหเห็น
ความจําเปนของทักษะดาน
ตางๆ    

  หากจํานวนนักศึกษาตอกลุม
มากไป อาจเกิดการไมกระจาย
การทํางาน ทําใหมีความเหลื่อม
ล้ําในการทํางานและสรางความ
ไมพอใจกับนักศึกษาในกลุม 
 
วิธีแกไข ใหนักศึกษาประเมิน
ตนเองและประเมินผูรวมงานใน
กลุม และใชเปนสวนหนึ่งของ
คะแนน 
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ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

-นําเสนอขอมูลโดยใชรูปแบบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เชน 
ใชสื่อการสอน power point ที่
นาสนใจ ชัดเจน งายตอการ
เขาใจ ประกอบการสอน  

-การสอนโดยมีการนําเสนอ
ขอมู ล จ ากการค นคว าท าง
อิน เตอร เน็ ต  เ พ่ื อ เป นการ
กระตุ น ใหนั กศึกษาเห็นถึ ง
ความสําคัญและประโยชนจาก
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนําเสนอและสืบคนขอมูล 

- มอบหมายงานที่ตองศึกษา
ค น ค ว า ด ว ย ต น เ อ ง  จ า ก
อินเทอรเน็ต สื่อการสอน e-
learning การทํางานหรื อ
การบานสง โดยมีโจทยที่ตองมี
การสืบคนขอมูลเพ่ิมเติมจาก
อิน เทอร เน็ ต  มี ก ารอ าง อิ ง
แหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ 
การสงการบานทางอีเมลล 

  - ในการทํารายงาน การ
นําเสนอขอมูลอางอิง ยังทําใน
รูปแบบที่ไมถูกตอง นักศึกษา
บางคนยังใชวิธีการคัดลอก
ขอมูลจากอินเทอรเนต  

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
        เพ่ิมชั่วโมง tutorial class เพ่ือใหนักศึกษาไดซักถามอาจารยผูสอนในสวนที่ไมเขาใจ เนนการทํา
โจทยตัวอยางเพ่ิมเติมเพ่ือใหนักศึกษาไดทบทวนสิ่งที่ไดเรียนมา โดยอาจใหผูชวยสอนมาทําการติวให 
        อาจมีการอัดสื่อการสอนลงบน CD-ROM เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปใชในการทบทวนในสวนที่
ไมเขาใจหรือตามไมทันเพ่ือน 
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 มคอ. ๕ 
                                                                ๖                                                      
 

ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี :  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 

หมวดท่ี ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)            42             คน 
 

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                                        42             คน 

๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่อน  (W)                                                                            0              คน 
 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 
A 3 7.14 
B+ 1 2.38 
B 4 9.52 
C+ 9 21.43 
C 7 16.67 

 D+ 11 26.19 
D 4 9.52 
F 3 7.14 
I 0 0.00 

ผาน (P, S) 0 0.00 
ไมผาน  (U)  0 0.00 

 

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
          คะแนนเฉลี่ยของหอง มีคาต่ํา อาจเนื่องจากมีนักศึกษาที่ลงเรียนซ้ําใหมคอนขางมาก 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
     ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน  

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย
ไปกวาที่กําหนด 

-เนื่องจากมีการใหโจทยตัวอยางเพ่ิมเติมในหอง
มากข้ึน เพ่ือใหนักศึกษาฝกทักษะ จงึทําใหบาง
หัวขอเรื่องสอนไมทันตามแผนที่กําหนดไว 

กําหนดการสอบยอยไมตรงกับที่วางแผนไว - นักศึกษาบางคนไมวางในวันดังกลาว จึงตอง
ปรับเปลี่ยนเวลา 
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 มคอ. ๕ 
                                                                ๗                                                      
 

ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี :  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 

    ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู  (ถามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

การประเมินผลจากการสังเกตุพฤติกรรมของ
นักศึกษาเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม ไม
สามารถทําไดทุกคน 
การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนไมสามารถทํา
ไดทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกของนักศึกษาแตละ
คนไมเทากัน 
 
จํานวนนักศึกษามาก เวลาไมพอ 

  

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน
รายวิชา ประเมินความเหมาะสมของการให
คะแนน 

มีการปรับเปลี่ยนคะแนนการวัดและประเมินผล 

  
 

หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 

๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

หลอดภาพของเครื่อง LCD เสื่อม ทําใหนักศึกษา
มองสื่อการสอนไดไมชัดเจน 

มีผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษา เกิดความ
ลาของสายตา 

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมม ี  
 

หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร)  
         ผลการประเมินจากนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 4.45 จากคะแนนเต็ม 5  
    ๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 

อยากใหอาจารยยกตัวอยางโจทยใหมากข้ึน 
    ๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
           เพ่ิมโจทยมากข้ึน และเพ่ิมชั่วโมง tutorial class 
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 มคอ. ๕ 
                                                                ๘                                                      
 

ตัวอยาง มคอ. ๕ รายละเอียดของรายวิชา สาขาวิศวกรรมเคมี :  ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
       ผลการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูบริหารสาขาวิชา มีคะแนนผลการประเมินอยูเกณฑดีมาก  
     ๒.๑ ขอวพิากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

ไมม ี
     ๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
        ไมมี 

 

หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่
ผานมา 

แผนการปรับปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/        
ปการศึกษาที่ผานมา 

ผลการดําเนินการ 

แบบฝกหัดมีนอย  
 

เพ่ิมเติมโจทยแบบฝกหัดในแตละบทมากข้ึน 
เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกฝนดวยตนเอง 

๒. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
ปรับเปลี่ยนการสอน เพ่ิมตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความากข้ึน จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุน

ใหเกิดความตั้งใจในการเรียน ไมตรวจการบานและใหคะแนนสําหรับคนที่ลอกกันมา  
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลว
เสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 

จัดทําตาราง tutorial class ที่แนนอน เพ่ือ
แจงนักศึกษารับทราบ 

กอนเปดเทอม 1 
อาทิตย 

อาจารยผูสอน 
 

๔.  ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
         ควรมีโปรแกรมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและใชเปนเครื่องมือชวยในการคํานวณสําหรับโจทย
ปญหายากๆ ที่ตองใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขาชวย 
 
ลงชื่อ:      ดร. นริศรา อินทรจันทร                                                                                   
                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 
                       วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ........... 
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มคอ.๖ 

ตัวอยาง มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๑ 

ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
หมวดที ่๑ ขอมูลทั่วไป 

 
๑.รหัสและชื่อรายวิชา 

COOP xxxx สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม (Co-Operative Educations in Engineering) 

๒. หลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
อาจารยสุนีย คุรุธัช ประธานหลักสูตร และ อาจารยที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา 

๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาท่ีฝกประสบการณภาคสนาม 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษาที่ ๒๕๕๔ 

 
หมวดที ่๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 

 
 

๑. การเตรียมตัวศึกษา (ถามี) ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
- จัดปฐมนิเทศแนะนํานักศึกษากอนฝกงาน พรอมแจกคูมือ
การฝกงาน 
- จัดชองทางและเจาหนาที่ประสานงาน รับแจงเหตุดวน 
กรณีตองการความชวยเหลือ เชน เบอรโทรศัพท เบอร E-
Mail 
- จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใช
เคร่ืองมือ อุปกรณ หรือเทคนิคพิเศษ เพื่อใหคําปรึกษา
เฉพาะดานในการแกไขปญหา 
- จัดปฐมนิเทศการฝกงาน มอบคูมือการฝกงาน กอนการ
ฝกงานอยางนอย ๑ สัปดาห ช้ีแจงวัตถุประสงค ส่ิงที่
คาดหวัง จากการฝกงาน วิธีการประเมินผล ชองทางการ
ติดตอประสานงาน จัดฝกอบรม บุคลิกภาพ การแตงกาย 
หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก ตองการความสามารถเฉพาะดาน 
เพื่อการฝกงาน 

- การจัดปฐมนิเทศ ควรมีการนํานักศึกษารุนพี่ที่ผาน
ประสบการณภาคสนาม มาใหคําแนะนําในการเตรียมตัวแก
นักศึกษารุนนอง 
- การจัดเจาหนาที่ประสานงาน หนวยงาน เบอรโทรศัพท
อยางถาวร เพื่อความสะดวกในการประสานงานรุนตอๆ ไป 
- จัดทําทะเบียนรายช่ือ ความเชี่ยวชาญในแตละสาขาของ
อาจารยที่ปรึกษาดานเทคนิค และอาจเปนผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกเพิ่มขึ้น 
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มคอ.๖ 

ตัวอยาง มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๒

๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ (ถามี) ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
อาจารยที่ปรึกษาฝกงาน ประสานงานกับสถานประกอบการ
เพื่อขอชื่อ ตําแหนงของวิศวกรพี่เลี้ยง 

ทําการติดตอกับสถานประกอบการ เพื่อขอผูเช่ียวชาญมา
อบรมนักศึกษา กอนการฝกงานจริง อาจตองมีการทดสอบ
ความสามารถนักศึกษา กอนเพื่อการวางแผนกําหนด
กิจกรรมความยากงายของงานที่เหมาะสม 

๓. การเตรียมพนักงานพ่ีเล้ียง(Field supervisors) 
จากสถานประกอบการ (ถามี) 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 

ประชุมวิศวกรพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกงาน เพื่อช้ีแจงให
รับทราบวัตถุประสงค แผนการทํางาน สิ่งที่คาดหวังจากการ
ฝกงานและผลการเรียนรูของนักศึกษา การประเมินผลการ
ฝกงาน รวมถึงระเบียบแบบแผนตา งๆ ของทางสถาน
ประกอบการ  

ควรมีการกําหนดลักษณะโครงงานที่ ชัดเจนและเปน
ประโยชนของทั้ง ๒ ฝาย ทั้งผูประกอบการและนักศึกษาที่
สามารถนํามาใชเปนหัวขอในการทําโครงงานในช้ันปสุดทาย
ได 
 

๔. การเปล่ียนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 

๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานท่ี
มอบหมาย 
มีการเปลี่ยนแปลงหัวขอกิจกรรมเล็กนอยเพื่อใหเหมาะสม
กับความสามารถ ของนั ก ศึกษาแล ะเวล าในการฝ ก
ประสบการณ 

อาจตองมีการทดสอบความสามารถนักศึกษากอนเพื่อการ
วางแผนกําหนดกิจกรรมความยากงายของงานที่เหมาะสม 

๔.๒ การเปล่ียนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกและการ
สนับสนุนนักศึกษา 
มีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทไดจัดที่พักใหกับนักศึกษา 
เพื่อชวยลดภาระคาใชจาย 

ขึ้นอยูกับสถานประกอบการแตละแหง ที่นักศึกษาจะไปฝก
ประสบการณ 
 

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ (ถาม)ี 
มีการเพิ่มลดรายชื่อสถานประกอบการอยูเสมอ  

ควรติดตอสถานประกอบการใหมาก เพื่อนักศึกษามี
ทางเลือกมากขึ้น 

 

 
 

หมวดที ่๓ ผลการดําเนินการ 
 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม 
จํานวน ๙ คน จากนักศึกษาชั้นปที ่๔ จํานวน ๑๐๐ คน คิดเปน ๙% 

๒. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม 
จํานวน ๙ คนจาก ๙ คน คิดเปน ๑๐๐ % 

๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W) 
 ไมมี 
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มคอ.๖ 

ตัวอยาง มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๓

๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 
ผาน (S)        จํานวน   ๙   คน     คิดเปน  ๑๐๐% 
ไมผาน (U)      ไมมี  คิดเปน  ๐% 
ถอน (W)       ไมมี  คิดเปน  ๐% 

๕. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ความเช่ียวชาญของวิศวกรพี่เลี้ยงและความสามารถพิเศษที่ตองใชในการทํางาน ประกอบกับความสามารถของ

นักศึกษาและเคร่ืองมือชวยงาน  

 
หมวดที ่๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 

 
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานท่ีฝก 

อุปสรรคดานงบประมาณในการสนับสนุนอาจารยในการนิเทศ ในกรณีสถานประกอบการที่อยูตางจังหวัดและการ
สรางพันธมิตรแกสถานประกอบการ เพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการฝกประสบการณมากขึ้น  

๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ขาดแรงกระตุนในการติดตามงาน และการใหคําแนะนําแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง และนักศึกษาขาดแคลนเคร่ืองมือ

สําหรับใชสนับสนุนในการทํางาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. การเปล่ียนแปลงท่ีจําเปนเพ่ือหลีกเล่ียงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี) 
จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน ประชาสัมพันธเพื่อชี้ใหเห็นถึงขอดีของโครงการสหกิจศึกษาแก

นักศึกษาและอาจารย รวมถึงดําเนินการสรางพันธมิตรกับสถานประกอบการใหมากขึ้น 

 
หมวดที ่๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 

 
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ) 
๑.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 

จุดแข็ง 
- ทําใหเขาใจถึงความเชื่อมโยงของทฤษฎีที่ไดเรียนในวิชาตางๆ กับการนําไปใชปฏิบัติงานจริง 
- วิศวกรพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา ไดติดตามงานและใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนในการ

ฝกประสบการณอยางดี 
- เปนจุดเร่ิมของความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ 

 
จุดออน 
- ไดพัฒนาระบบ เพียงบางสวนของระบบโดยรวม ทําใหไมทราบขั้นตอนทั้งหมด และความเกี่ยวของของระบบ

ทั้งหมด 
- ไมคุนเคยกับเคร่ืองมือตางๆ ที่ใชในการทํางาน ซ่ึงไมมีใชในขณะศึกษา เน่ืองจากเปนอุปกรณที่มีเทคโนโลยี

ช้ันสูง ทําใหตองใชเวลาในการศึกษาในการใชงานพอสมควร 
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มคอ.๖ 

ตัวอยาง มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๔ 

 
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

นักศึกษายังขาดความรูเ ชิงวิเคราะหและความสามารถในการใชเคร่ืองมือพิเศษในสถานประกอบการ ทําให
ความกาวหนาของการทํางานไมเปนไปตามแผน 

๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 
๒.๑ ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 

จุดแข็ง 
- นักศึกษามีทักษะในการเรียนรูและการพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 
- นักศึกษาทีความรูพื้นฐานทางทฤษฎีเพียงพอในการประยุกตใชกับงานจริง 
จุดออน 
- นักศึกษายังตองปรับปรุงทักษะในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ เน่ืองจากเอกสารประกอบการพัฒนาระบบเปน    

ภาษาอังกฤษทั้งหมดและภาษาที่ใชในการสื่อสารกับผูเกี่ยวของเปนภาษาอังกฤษ 
 

๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
สถานประกอบการใหความรวมมือ และดูแลนักศึกษาดีมาก 

 
  

หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งท่ีผานมา 
มีแผนการปรับปรุงดังน้ี 
- จัดสัมมนาช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสหกิจศึกษาใหกับอาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษาที่เขารวม 
- โครงการ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงาน 
- จัดฝกอบรมทักษะที่จําเปนในการทํางาน แกนักศึกษาที่จะไปฝกประสบการณเปนพิเศษ และมีการจัดสอบ 
- เพื่อประเมินทักษะนักศึกษากอนฝกประสบการณ 
- กําหนดอาจารยที่ปรึกษาไวลวงหนาเพื่อใหอาจารยและนักศึกษามีความคุนเคย 
- กําหนดสถานประกอบการ ใหนักศึกษาไดไปสํารวจสถานที่ และสรางความคุนเคยกับพนักงานพี่เลี้ยง กอน 
- ไปฝกงานจริง อยางนอย ๑ เดือน 

๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 
ประเด็นที่ระบุในครั้งกอนสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑  
- ขอเพิ่มปริมาณสถานประกอบการ ใหนักศึกษาไดมีทางเลือกในการฝกประสบการณ 
- ขอเพิ่มการจัดสัมมนาแนะนําโครงการสหกิจศึกษา 
- ขอเพิ่มการจัดอบรมทักษะพิเศษใหกับนักศึกษา 
ระบุความสําเร็จ ผลกระทบในกรณีไมสําเร็จ 
- จัดเพิ่มไดเพียง ๑-๒ แหง ที่มีความสนใจรับนักศึกษาฝกประสบการณ 
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มคอ.๖ 

ตัวอยาง มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๕

- อาจารยและนักศึกษามีความสนใจโครงการมากขึ้น 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
ขอเสนอ 
- ประชาสัมพันธและจัดสัมมนาแนะนําโครงการสหกิจศึกษา 
- ประสานงานกับสถานประกอบการใหเขารวมโครงการสหกิจศึกษาใหมากขึ้น 
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ 
ตลอดภาคการศึกษาที่ ๒ ของนักศึกษาชั้นปที่ ๓ 
ผูรับผิดชอบ 
ประธานหลักสูตรและอาจารยที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชา 

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
เสนอขอใหมีการจัดอบรมเกี่ยวกับ ทักษะ ความรูและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม โดยเชิญอาจารยประจําหรือ

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญ มาสอนเสริมทักษะใหกับนักศึกษา รวมถึงทําการเพิ่มเติมเน้ือหาในรายวิชา
ตางๆ ที่นักศึกษาจําเปนตองใชในการฝกประสบการณ 

 
 

 
อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

 
ลงช่ือ__สมมาตร แสงเงิน_____ 
        (อาจารยสมมาตร แสงเงิน) 
           วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
 

              อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลงช่ือ______สุนีย คุรุธัช______           
           (อาจารยสุนีย คุรุธัช) 

                                                                    วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
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ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 
 
 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรวิศวกรรมเคมี ประจําปการศึกษา ๒๔๔๘ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะวิศวกรรมศาสตร 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
 

๑. หลักสูตร  
        วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 
๒. ระดับคุณวุฒ ิ
         ปริญญาตร ี
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ ตําแหนง  ช่ือ สกุล คุณวุฒิ,  ปที่สําเร็จ 

๑. อาจารย นริศรา อินทรจันทร PhD (Chemical Engineering, Imperial College, ๒๕๔๓)  
วศ.ม (วิศวกรรมเคม ีจุฬาลงกรณ, ๒๕๓๖) 
วท.บ (เคมีอุตสาหกรรม KMITL, ๒๕๓๒) 

๒. รอง
ศาสตราจารย 

สมชัย  อัครทิวา 
 

PhD (Chemical Engineering, Tokyo Institute of Technology,๒๕๓๔)  
M.Eng (Chemical Engineering, Tokyo Institute of Technology, 
๒๕๓๑) 

วท.บ (เคมีเทคนิค, ๒๕๓๐) 
๓. อาจารย ชิดชนน สารรักษ วศ.ม (วิศวกรรมเคม ีเกษตร, ๒๕๔๙) 

วศ.บ (วิศวกรรมเคม ีมศว., ๒๕๔๖) 
๔. อาจารย บวรพงศ พรชุติ วศ.ม (วิศวกรรมเคม ีจุฬาลงกรณ, ๒๕๔๕) 

วศ.บ (วิศวกรรมเคม ีจุฬาลงกรณ, ๒๕๔๒) 
๕. อาจารย วิชชุลดา ชัยพร วศ.ม (วิศวกรรมเคม ีขอนแกน, ๒๕๔๙) 

วท.บ (เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ, ๒๕๔๔) 
 

๔. วันที่รายงาน 
           ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๕. ปการศึกษาที่รายงาน 
           ๒๕๕๗ 
๖. สถานที่ต้ัง 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย 
 

แบบ มคอ.๗ 
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 มคอ. ๗ 

                                                                            ๑                                                            

ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

หมวดที่ ๒  ขอมูลเชิงสถิติ 
 

๑.  จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน                         ๒๗         คน      
 

๒.  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน                                        ๒๓          คน 
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร  ......๐........  คน  
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร  ....๒๐........   คน         
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร  ......๓.........   คน  
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)  

         สาขา/สาขาวิชา…..........................………………...จํานวน    ...............   คน           
         สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 
         สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

 

๓.   รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
๓.๑  รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร     ๘๖.๙ 

๔. จํานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 
 จํานวนนักศึกษาในแตละ

ชั้นป 
จํานวนนักศึกษาทีส่อบ
ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 

รอยละนักศึกษาทีส่อบ
ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 
ชั้นปที่ ๑ ๒๗ ๒๕ ๙๒.๓ 
ชั้นปที่ ๒ ๔๑ ๓๘ ๙๒.๗ 
ชั้นปที ่๓ ๓๙ ๓๒ ๘๒.๐ 
ชั้นปที ่๔ ๓๗ ๓๐ ๘๑.๐ 
ชั้นปที ่๕ - - - 
ชั้นปที่ ๖ - - - 

 

๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
          นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒                        .......๑๐๐............... % 
         นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๓                        .......๑๐๐............... % 
         นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๔                        ........๘๐................ %         
๖. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
      การใหกองทุนกูยืมนักศึกษาจากรัฐบาลอาจไมตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษา
เลาเรียน ซึ่งสงผลใหนักศึกษาบางคนตองหยุดพักการเรียนกะทันหัน 
      นักศึกษาบางคนอาจมีพ้ืนฐานความรูต่ํา ไมสามารถที่จะเรียนตอในสาขานี้ได จึงมีการยายภาคใน
ระหวางที่กําลังศึกษา  
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๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา 

วันที่สํารวจ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (ประมาณ ๘ เดือนหลังจากจบการศึกษา) 
จํานวนแบบสอบถามที่สง   ๒๓ ฉบับ       จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ    ๒๒ ฉบับ                          
รอยละของผูตอบแบบสอบถาม   ๙๕.๖๕ 
 
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

การได
งานทํา 

ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน ยังไมไดงาน
ทํา ตรงสาขาที่

เรียน 
ไมตรงสาขา

ที่เรียน 
ศึกษาตอ สาเหตุอ่ืน 

จํานวน ๑๑ ๔ ๒ - ๕ 
รอยละ ๕๐ ๑๘.๒ ๙ - ๒๒.๗ 

 

๘. การวิเคราะหผลที่ได  
              แนวโนมของการไดงานทําของบัณฑิตในปนี้ลดลงจากปที่ผานๆ มา อาจเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ทําใหหางานหรือหางานที่ตรงสาขาไดยากข้ึน นอกจากนี้บัณฑิตบางคนก็ตองการที่จะพัฒนาความรูตนเอง
โดยการเรียนตอ   

หมวดที ่๓   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
๑.   การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา 
        ไมมี 
๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา 
          ในชวง ๒ ปที่ผานมา มีการเปดหลักสูตรที่มีการเรียนในสาขาที่ใกลเคียงมากข้ึนในสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและของเอกชน ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาที่เคยเปดสอนระดับอนุปริญญาไดปรับปรุงหลักสูตร
เปนปริญญาตรีเพ่ิมมากข้ึน จึงมีผลกระทบตอปริมาณนักศึกษามาสมัครเรียนนอยลง 
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หมวดที่ ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
๑.  สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา   (เฉพาะรายวิชาที่ภาควิชารับผิดชอบ) 

ชื่อรายวิชา ภาค/ป
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จํานวน 
นศ. ท่ี

ลง
เรียน 

จํานวน 
นศ. ท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F FE I S U 

หมวดวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม               

CHEG0225 Analytical 
Chemistry 

๑/๒๕๕๘ ๔ ๓ ๓ ๗ ๘ ๖ ๗ ๕ ๒ ๐ ๐ ๐ ๔๓ ๓๘ 

CHEG0230 Physical 
Chemistry 

๑/๒๕๕๘ ๒ ๓ ๓ ๓ ๘ ๗ ๘ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๔ ๓๔ 

CHEG0235 Organic 
Chemistry 

๒/๒๕๕๘ ๒ ๑ ๓ ๙ ๗ ๑๐ ๑๐ ๓ ๑ ๐ ๐ ๐ ๔๕ ๔๒ 

CHEG0290 Analytical 
Chemistry Lab 

๑/๒๕๕๘ ๖ ๗ ๑๔ ๑๐ ๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๒ ๔๑ 

CHEG0291 Physical 
Chemistry Lab 

๑/๒๕๕๘ ๔ ๙ ๘ ๑๑ ๔ ๑ ๒ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๓๙ 

CHEG0292 Organic 
Chemistry Lab 

๒/๒๕๕๘ ๒ ๔ ๑๕ ๑๒ ๓ ๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๘ ๓๘ 

CHEG0380 Engineering 
Economy 

๑/๒๕๕๘ ๐ ๑ ๙ ๑๐ ๘ ๕ ๓ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓๖ ๓๖ 

MATS0310 
Engineering Materials 

๑/๒๕๕๘ ๖ ๕ ๑๗ ๗๙ ๑๑๘ ๑๒๕ ๑๖๔ ๔๕ ๑๙ ๐ ๐ ๐ ๕๕๙ ๕๑๔ 

MATS0310 
Engineering Materials 

๒/๒๕๕๘ ๐ ๒ ๘ ๑๔ ๕๑ ๑๐๖ ๒๘๕ ๓๔ ๓๑ ๐ ๐ ๐ ๕๐๐ ๔๖๖ 

หมวดวิชาเฉพาะบังคับ               

CHEG0211 Chem. Eng. 
Principles and 
Calculation 

๒/๒๕๕๘ ๓ ๑ ๔ ๙ ๔ ๗ ๑๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๒ ๓๙ 

CHEG0220 Chem. Eng. 
Thermodynamics I 

๒/๒๕๕๘ ๒ ๐ ๕ ๔ ๘ ๖ ๑๐ ๘ ๒ ๐ ๐ ๐ ๔๓ ๓๕ 

CHEG0310 Unit 
Operations I 

๑/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๑ ๐ ๕ ๑๓ ๑๐ ๑๑ ๓ ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๒๙ 

CHEG0311 Unit 
Operations II 

๒/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๑ ๔ ๘ ๑๖ ๗ ๗ ๒ ๐ ๐ ๐ ๔๓ ๓๖ 

CHEG0320 Chem. Eng. 
Kinetics and Reactor 
Designs 

๒/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๐ ๑ ๕ ๑๐ ๑๘ ๑๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๔๖ ๓๒ 

CHEG0325 Chem. Eng. 
Thermodynamics I 

๑/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๒ ๕ ๗ ๘ ๓ ๓ ๑ ๐ ๐ ๐ ๒๘ ๒๕ 

CHEG0330 Mathematic 
Methods for Chem. Eng. 

๑/๒๕๕๘ ๓ ๑ ๖ ๔ ๘ ๗ ๘ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓๗ ๓๗ 

CHEG0335 Transport 
Phenomena 

๑/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๑ ๒ ๑๐ ๑๐ ๙ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๘ ๓๒ 
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CHEG0340 Chem. Eng. 
Processes 

๑/๒๕๕๘ ๐ ๖ ๑๓ ๙ ๓ ๑ ๒ ๑ ๕ ๐ ๐ ๐ ๓๕ ๓๔ 

CHEG0345 Industrial 
Visit 

๑/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๕ ๐ ๓๕ ๓๕ 

CHEG0350 Safety in 
Chem. Eng. Operations 

๒/๒๕๕๘ ๒ ๑ ๒ ๐ ๑๒ ๘ ๑๐ ๕ ๕ ๐ ๐ ๐ ๔๐ ๓๕ 

CHEG0390 Unit 
Operation Lab I 

๒/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๒ ๕ ๑๙ ๔ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓๐ ๓๐ 

CHEG0405 Unit 
Operation III  

๑/๒๕๕๘ ๐ ๑ ๓ ๖ ๑๐ ๕ ๒ ๖ ๓ ๐ ๐ ๐ ๓๓ ๒๗ 

CHEG0411 Chem. Eng. 
Equipment Design 

๑/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๑ ๓ ๑๒ ๑๓ ๑๑ ๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๘ ๔๐ 

CHEG0412 Computor 
Application for Chem 
Eng. 

๒/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๔ ๒ ๑๓ ๕ ๑๒ ๕ ๒ ๐ ๐ ๐ ๔๑ ๓๖ 

CHEG0415 Chem. Eng. 
Plant Design 

๑/๒๕๕๘ ๑ ๒ ๓ ๒ ๕ ๘ ๙ ๘ ๒ ๐ ๐ ๐ ๓๘ ๓๐ 

CHEG0430 Process 
Dynamics and Control 

๑/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๑ ๔ ๘ ๘ ๕ ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๖ ๒๖ 

CHEG0490 Engineering 
Project I 

๑/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 

๑ 
 

๒ ๖ ๑๖ ๖ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๓๓ ๓๑ 

CHEG0491 Engineering 
Project II 

๑/๒๕๕๘ 
๒/๒๕๕๘ 

๐ ๒ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๖ ๔ 

CHEG0492 Unit 
Operation Lab II 

๑/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๒ ๔ ๙ ๑๗ ๕ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๔๖ ๔๖ 

INDT0390 Industrial 
Training 

๓/๒๕๕๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๒ ๐ ๓๒ ๓๒ 

หมวดวิชาเฉพาะเลือก               

CHEG0455 Fuel 
Technology 

๒/๒๕๕๘ ๒ ๗ ๑๙ ๑๒ ๑๓ ๖ ๐ ๑ ๒ ๐ ๐ ๐ ๖๐ ๕๙ 

CHEG0460Environmental 
Chem. Eng.  

๒/๒๕๕๘ ๐ ๒ ๘ ๑๒ ๑๒ ๙ ๓ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๔๖ ๔๖ 

CHEG0481 Catalyst 
Reaction Engineering 
Fundamentals 

๒/๒๕๕๘ ๑ ๒ ๑ ๘ ๕ ๑๙ ๕ ๔ ๑ ๐ ๐ ๐ ๔๕ ๔๑ 
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 ๒.  การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 

บางรายวิชามีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 1.7 ซึ่งต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
๒.๑ รหัสและชื่อรายวิชา 
CHEG0230 Physical Chemistry for 
Chemical Engineers 

ความไมปกติที่พบ 
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๗ (๑.๕๘) 

การดําเนินการตรวจสอบ 
         ประชุมหารือกันในภาควิชาเพ่ือหาแนวแกไข 
เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือ เกณฑที่ต้ังไว 
         นักศึกษามีลงเรียนซ้ําเยอะ ซึ่งนักศึกษากลุมนี้จะเปนตัวดึงใหคะแนนเฉลี่ยของหองต่ําลง และ
นักศึกษาเองมีพ้ืนฐานต่ําและขาดความใสใจในการเรียน 
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน) 
        เปด tutorial class เพ่ือสอนความรูพ้ืนฐานควบคูไปกับวิชาที่สอนอยู รวมทั้งใหนักศึกษาฝกฝนการ
ทําโจทยแบบฝกหัดดวยตนเอง 

๒.๒.  รหัสและชื่อรายวิชา 
CHEG0220 Chemical Engineering 
Thermodynamics 

ความไมปกติที่พบ 
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๗ (๑.๕๘) 

การดําเนินการตรวจสอบ 
           ประชุมหารือกันในภาควิชาเพ่ือหาแนวแกไข 
เหตุผลที่ทําใหเกิดความผิดปกติจากขอกําหนด หรือ เกณฑที่ต้ังไว 
         นักศึกษาเองมีพ้ืนฐานต่ําและขาดความใสใจในการเรียน 
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน) 
          ปูพ้ืนฐานความรูใหกับนักศึกษาและใหคะแนนการเขาหองเรียนเพ่ือเปนการกระตุนใหมีการเขหา
หองเรียน มีการจัดชั่วโมงติวเพ่ิมเติม และจัดใหมีการทดสอบยอยตนคาบเรียน 
๒.๓. รหัสและชื่อรายวิชา 
CHEG0350 Safety in Chemical Operation 

ความไมปกติที่พบ 
คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา ๑.๗ (๑.๕๙) 

การดําเนินการตรวจสอบ 
                    ประชุมหารือกันในภาควิชาเพ่ือหาแนวแกไข 

เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือ เกณฑที่ต้ังไว 
        นักศึกษาเองมีพ้ืนฐานต่ําและขาดความใสใจในการเรียน นักศึกษาไมอานหนังสือและทบทวนบทเรียน 
นักศึกษามีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไมดี   
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน) 
         ปูพ้ืนฐานความรูใหกับนักศึกษา และใหนักศึกษาทํารายงานในหัวขอที่มักทําคะแนนไดไมดี เนนงานที่
ตองสืบคนขอมูลที่ตองใชภาษาอังกฤษมากข้ึน 
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๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  

๓.๑  รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด 
 

รหัสและชื่อรายวิชา คําอธิบาย มาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ 
(ถามี) 

CHEG0452 การวิเคราะหและการ
จําลองกระบวนการ (Process 
Analysis and Simulation) 

เปนวิชาเลือก ที่ไดกําหนดไว 
แตไมไดเปด เนื่องจากมี
นักศึกษาสนใจลงทะเบียนนอย 
จากการที่มีการเปดวิชาเลือก
ปริมาณมาก  

อาจกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงวิชา
เลือก ที่เปนที่นาสนใจ และเปนความ
ตองการของตลาด  

๓.๒  วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเน้ือหาในรายวิชาไมครบถวน 
รหัสและชื่อรายวิชา 
CHHEG0345 Industrial Visit 

สาระหรือหัวขอที่ขาด 
การนํานักศึกษาที่ไปเย่ียมชม
โรงงานไมเปนไปตามที่
วางแผนไว ไมเปนตาม
ประเภทของโรงงาน 

สาเหตุที่ไมไดสอน 
โรงงานบางโรงงานไมสะดวกที่จะเขา
ใหเย่ียมชม 
 
 
 

การแกไขที่ไดดําเนินการแลว 
การแกไข โดยการติดตอโรงงานอ่ืนที่จัดอยูในกลุมประเภทโรงงานเดียวกันหรือหากจําเปนก็ใช

วิธีการเปลี่ยนประเภทของโรงงานเพ่ือใหนักศึกษาไดไปเย่ียมชมโรงงานไดครบจํานวนตามแผน 
 

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค 

ของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต 

ปญหาเรื่องการใชหองปฏิบัติการ
ที่ไมเพียงพอ กรณีที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนจํานวนมาก 

อาจไมบรรลุวัตถุประสงคที่จะ
สรางความชํานาญในการใช
เครื่องมือใหกับนักศึกษา 

เพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติการ 
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ปญหาเรื่องการติดตอประสาน 
งาน สถานที่ประกอบการที่มี
คุณภาพสํ าหรับใหนั กศึกษา
ฝกงาน ซึ่ ง ยังไม เ พียงพอตอ
ความตองการของนักศึกษา 

นักศึกษาไดสถานที่ฝกงานที่ไม
ตรงกับสาขาที่เรียน  

- ประสานงานและสรางพันธมิตร
เพ่ือความรวมมือในการสงนักศึกษา
ฝกงาน 
- พยายามจัดตั้งสมาคมศิษยเกา
หรือสรางเครือขายระหวางศิษยเกา
และศิษยปจจุบันใหรูจักกันมากข้ึน 
เพ่ือใหรุนพ่ีไดมีสวนชวยในการฝาก
รุนนองเขาฝกงาน 

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑.   การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปที่สํารวจ) 
         วันที่สํารวจ    20 กุมภาพันธ 2558          
     ๑.๑.  ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการ 
            ประเมิน 
จุดออน หองปฏิบัติการไมเพียงพอในกรณีที่
นักศึกษาลงในวิชานั้นมาก 
จุดแข็ง  
 อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่

สอน และมีประสบการณจริง ทําให
นักศึกษาเรียนรูงานจริง 

 ภาควิชามีกิจกรรมเสริมมาก ที่สงเสริม
การพัฒนาของนักศึกษาทั้งทางดาน
วิชาการ กีฬา ความสัมพันธระหวาง
อาจารยและนักศึกษา ตลอดจนมีกิจกรรม
สงเสริมความมีจิตอาสาของนักศึกษา 

 อาจารยดูแลเอาใจใสนักศึกษาอยางทั่วถึง
มีความเปนกันเองกับนักศึกษา ทําให
นักศึกษากลาที่จะซักถามอาจารย 

 มีระบบ e-learning ผานอินเทอรเน็ตทํา
ใหนักศึกษาไดทบทวนบทเรียนทุกเวลาที่
ตองการ 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน  
จะดําเนินการเพ่ือเสริมจุดแข็งอยางตอเนื่อง และพยายาม
แกไขจุดออน 

      ๑.๒.  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑   
     ปรับชั่วโมงการเขาหองปฏิบัติการ ใหเกิดการกระจายของการใชงานในรายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
มาก 

772



 มคอ. ๗ 

                                                                            ๘                                                            

ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

 

๒.  การประเมินจากผูมีสวนเก่ียวของ  
        การประเมินไดดําเนินการโดยฝายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  โดยไดออกแบบสอบถามไปยัง
ผูใชบัณฑิตตามขอมูลที่บัณฑิตไดใหไวในวันซอมรับปริญญาซึ่งเปนวันที่ทําการสํารวจภาวะการมีงานทํา 
     ๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการ
ประเมิน      
จุดแข็ง บัณฑิตที่จบจากมหานคร มี
ความสามารถดี เปนคนสูงาน รับผิดชอบ 
ตั้งใจทํางาน สามารถทํางานเปนทีมไดเปน
อยางดี 
จุดออน ความถนัดในเรื่องภาษาอังกฤษ และ
การสื่อสารระหวางผูรวมงาน 
 

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
 เนนการเรียนที่ตองใชภาษาอังกฤษมากข้ึน ใหอาจารย

ผูสอนพยายามสอดแทรกเนื้อหาที่เปนภาษาอังกฤษ ใช
ตําราภาษาอังกฤษควบคูกับตําราภาษาไทย มอบหมาย
งานที่ตองมีการสืบคนขอมูลจากอินเทอรเนต จัดเวทีให
นักศึกษาไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคในการ
ผลิตผลงาน หรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ 
สงเสริมใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันระดับประเทศให
มากข้ึน 

     ๒.๒.    ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑  (ถามี) 
มีการจัดสอบ English exit-exam เพ่ือใหนักศึกษาที่กําลังจะจบรูความสามารถในภาษาอังกฤษของตนเอง
เพ่ือที่จะไดเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาความรูความสามารถของตนเอง 
เนนการสอนที่ใชภาษาอังกฤษ เชน ใชตําราภาษาอังกฤษ ใหโจทยหรือขอสอบที่เปนภาษาอังกฤษ  

๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ ที่มีการดําเนินงานตามขอ ๑ ถึง ๕ และเกินรอยละ ๘๐ 

ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว ดังนี ้
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ผลการ
ดําเนินงาน 

คําอธิบายหรือ  
หลกฐานอางอิง 

(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

ม ี เอกสารหมายเลข ... รายงานการประชุม 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

ม ี เอกสารมคอ. ๒ เอกสารหมายเลข ... 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม 
(ถาม)ี ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

ม ี เอกสารมคอ. ๓ และ มคอ.๔ เอกสาร
หมายเลข ... 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.๕ & ๖ 
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

 

ม ี เอกสารมคอ. ๕ และ มคอ.๖  เอกสาร
หมายเลข ... 

773



 มคอ. ๗ 

                                                                            ๙                                                            
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(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

ม ี เอกสารมคอ.๗ เอกสารหมายเลข ... 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ. ๓ และ ๔ (ถาม)ี 
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

ม ี เอกสารหมายเลข ... รายงานผลการทวน
สอบ... 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ปที่แลว 

ม ี เอกสารหมายเลข ... แผนการสอนประจํา
วิชา และเอกสารหมายเลข ...รายงานการ
ประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน ...  

(๘) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ม ี รายละเอียดการจัดปฐมนิเทศอาจารยใหม 
ระดับมหาวิทยาลัย  

(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ม ี เอกสารหมายเลข … สรุปการเขารับการ
อบรมของอาจารยประจําป ... 

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ตอป 

ม ี เอกสารหมายเลข … รายช่ือเจาหนาที่ที่
เขาฝกอบรมการพัฒนาดานการเรียนการ
สอน 

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนน ๕.๐ 

ม ี เอกสารหมายเลข … สรุปผลการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษา ผานระบบ 
e-Evaluation ซึ่งไดเฉลี่ย ๔.๒๕ จาก ๕  

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

N/A อยูระหวางการสํารวจ เนื่องจากผูสําเร็จ
การศึกษาในป ๒๕๕๖ ตามหลักสูตรนี้ 
เปนบัณฑิตรุนที่ ๑ การสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตไมสามารถ
ดําเนินการไดสมบูรณ 

(๑๓) บัณฑติมีงานทําภายใน ๑ ป หลังจากสําเร็จการศึกษา 
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐  

รอยละ ๘๕ เอกสารหมายเลข... สถิติจากผลการ
สํารวจภาวะการมีงานทําของนักศึกษา
ประจําป ๒๕๕๗ 

(๑๔) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํามีเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํา
กวาเกณฑที่ กพ. กําหนด 

๑๐๐ เอกสารหมายเลข... สถิติจากผลการ
สํารวจภาวะการมีงานทําของนักศึกษา
ประจําป ๒๕๕๗ 
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หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน 
 

๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
     ๑.๑ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(ตัวอยาง) 
 

 
 

รหัสและชื่อรายวิชา 

 
การประเมิน
จากนักศึกษา 

 
การประเมินคุณภาพการสอน

วิธีอ่ืน (ระบุ) 
 

แผนปฏิบัต ิ
ที่ไดดําเนินการ

แลว 
มี ไมม ี มี ไมม ี

ทุกวิชาที่เปดสอนและรับผิดชอบ
โดยภาควิชา 

  สุมตรวจประเมินโดยผูบริหาร
สาขา 

  

CHEG0430 Process Dynamics 
and Control 

  สุมตรวจประเมินคุณภาพการ
สอนโดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการสอนของ
คณะ 

  

CHEG0310 Unit Operation I   สุมตรวจประเมินคุณภาพการ
สอนโดยสํานักประกันคุณภาพ 

  

CHEG0415 Engineering Plant 
Design 

  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการนําเสนอรายงาน การ
ทํางานเปนกลุม โดยสอบถาม
จากสมาชิกในกลุมถึงความ
รับผิดชอบในงาน 

  

     ๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

         ทุกวิชาจะมีการประเมินการสอนโดยผูบริหารสาขา ซึ่งพบวาทุกวิชาผลการประเมินอยูในเกณฑ
มาตรฐานดีถึงดีมาก ปญหาที่เกิดข้ึนสวนใหญจะเปนเรื่องความพรอมของโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งบางครั้ง
อาจจะมีการเสื่อมของจอภาพ LCD ทําใหมีผลกระทบตอการเรียนรูของนักศึกษาในบางครั้ง 
       ในรายวิชาที่มีการสอนโดยอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยใหม จะมีการสุมตรวจประเมินการสอนโดย
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการสอนของคณะ ซึ่งไมพบปญหาอะไร 
       ในบางรายวิชาจะมีการสุมตรวจประเมินการสอนโดยสํานักประกันคุณภาพฯ ซึ่งไมพบปญหาอะไร
เชนกัน  
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ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
           กลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดนําเสนองานที่เกิดจาก
การคนควาในหัวขอที่เก่ียวของกับเนื้อหาวิชา ทั้งรายบุคคลและรายกลุม รวมถึงการใหคะแนน 
ประเมินผลที่เหมาะสม ทําใหนักศึกษามีทักษะในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน และ
สามารถฝกฝนใหนักศึกษากลาที่จะแสดงออก แตอยางไรก็ตามยังมีเวลาในการนําเสนอนอย อาจทําใหไม
ครอบคลุมเนื้อหา อาจขยายเวลา หรือจัดใหมีชั่วโมงนําเสนองานเพ่ิมเติม 
        การเขมงวดเรื่องการเช็คชื่อนักศึกษาหรือการมีสอบยอยตอนตนคาบเรียนในทุกวิชา มีสวนชวยให
นักศึกษาเขาเรียนมากข้ึน ทําใหนักศึกษามีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง       
 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูล
ปอนกลับจากแหลงตางๆ 
      ผูสอนสวนใหญ มีปญหาในการประเมิน
ทักษะดานคุณธรรม จริยธรรม เปนรายบุคคล 
และใหเพ่ิมกรณีศึกษา ในสภาวะการณจริง 
เพ่ือใหนักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห 

แนวทางแกไข/ปรับปรุง 
     
เพ่ือใหรายวิชาที่ตองมีการนําเสนอรายงานบอยครั้ง ไว
ในคาบสุดทาย ที่ไมมีวิชาเรียนตอ เพ่ือใหเกิดความ
ยืดหยุนในการนําเสนอ 

๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
    การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควร
สอดแทรกในวิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการ
ทําผิดคุณธรรม โดยยกตัวอยางกรณีศึกษาและ
ใหมีการแสดงความเห็นกลุมยอย 

 
มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่ไดมีประสบการณใน
การไดรับผลกระทบจากการขาดจริยธรรมในวิชาชีพมา
ใหความรู  
ยกตัวอยางสถานการณจริง ผลเสียจากการไมปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒.๒  ความรู 
ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะไมใชเพียง
การสอบกลางภาคและปลายภาค และเพ่ิมการ
ทดสอบแบบอ่ืน เชน จากการฝกทํางานเปน
กลุมที่มอบหมาย 

 
จัดใหมีขอกําหนดในการวัดผลความรูนอกเหนือจาก
การสอบที่หลากหลาย ในทุกวิชา 

๒.๓ ทักษะทางปญญา  
ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวของวิชา
เรียน และมาสอนเพ่ือนๆ ในหอง 

 
เตรียมแผนฝกใหนักศึกษาไดคนควาดวยตนเองมากข้ึน 
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ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๒.๔ ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ควรมีการสลับตําแหนงหัวหนากลุมใน
การนําเสนองาน เพ่ือความเทาเทียมในความ
รับผิดชอบในงาน 
 

 
 
มีการวางแผนใหนักศึกษาสงรายชื่อ ที่มีการสลับ
ตําแหนงหนาที่ในกลุม และรายงานผลการประชุม
ทํางานกลุมอยางสม่ําเสมอ 
ควรใหนักศึกษามีการประเมินกันเองในการมีสวนรวม
ในการทํางานของแตละคน 

๒.๕  ทักษะทางการวิเคราะห การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ควรเพ่ิมโจทยที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลขมาก
ข้ึน และใชการสงงานผาน E-Mail 
 

 
 
หาโจทยที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลขเตรียมไวสําหรับ
การสอนครั้งตอไป 
ใชระบบ e-learning อยางจริงจัง  

๒.๖. ทักษะพิสัย/ผลการเรียนรูอ่ืนๆ (ถามี     
ใหระบุ.....)    
 

 

 
๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
     การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร    มี       ไมมี               
     หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวนใหม ............๑................... คน 
           จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ...........๑.................. คน 
 
    ๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

ฝายสํานักบุคคลากรรวมกับสํานักฝกอบรมของมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดฝกอบรมในโครงการ
ปฐมนิเทศและโครงการพัฒนาคณาจารยข้ันตนใหกับอาจารยใหมทุก ๓ เดือน โดยจัดใหมีการสัมมนา 
เรียนรูหลักการสอน จิตวิทยาและวิธีการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนใหตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพของอาจารย รวมถึงแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและกิจกรรม  

โดยมีกฏระเบียบของมหาวิทยาลัยที่อาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรม มิฉะนั้นจะไมไดรับการ
อนุญาตใหสอนวิชาบรรยาย 
 
    ๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  
         โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม และไดรับประโยชน
จากการเขารวมฝกอบรม 
    ๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ  
          - 
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ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม  (ตัวอยาง) 

จํานวนผูเขารวม 

อาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน 

การฝกอบรม "การเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ" ใหกับผูบริหารและคณาจารยที่
สนใจ 

  

การฝกอบรม “E-learning สําหรับคณาจารย”   

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 10 เรื่อง “การเขียนตําราวิชาการ และ
การขอตําแหนงทางวิชาการ” 

  

การฝกอบรม “การทําหนังสือติดตอหนวยงานและรายงานการประชุม”   

การฝกอบรม “โครงการทดสอบระดับความสามารถในการใชโปรแกรม 
MsWord และ MsExcel” 

  

การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงและอัคคีภัย”   

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม) 

        โดยสรุป อาจารยและเจาหนาที่มีความพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจดัอบรมและไดรับประโยชนจาก
การเขารวมฝกอบรมเปนอยางดี 
 

หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 

๑.  ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจาก
ผูประเมิน 

ความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรบัการเสนอแนะ 

 ปจจุบันอุตสาหกรรม ปโตรเคมีข้ันตนจนถึง
ข้ันปลายของไทยกําลังพัฒนาจากเดิม ซึ่ง
กําลังตองการบุคลากรทางดานวิศวกรเคมี
จํานวนมาก ดังนั้นในการปรับปรุงหลักสูตร
ควรมีการเตรียมความพรอมใหนักศึกษา
กอนที่จบออกไปทํางาน โดยจะเนนการ
ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมระดับกลาง  

 ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอ่ืนๆ 
เชนการทํางานเปนทีม การเปนผูนํา ใหแกทั้ง
นักศึกษาอยางตอเนื่อง  

 ควรมีการสอดแทรกความรูเก่ียวกับเรื่อง 
Health & Safety Environment  

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะเห็นดวยใน
ขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และวางแผน
ปรับหลักสูตร 
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ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

 ควรมีการใหความรูเก่ียวกับเรื่องอุปกรณ
พ้ืนฐานในโรงงานอุตสาหกรรม เชน pump 
boiler  

 การคนควาขอมูลวิจัย การใชสิทธิบัตร 
(patent) การหาขอมูลตางๆ จากหองสมุดทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หนวยงาน
ราชการ และอินเตอรเน็ต 

๒. การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม และงบประมาณใน

การจัดกิจกรรม/ฝกอบรม อยางตอเนื่อง โดยกําหนดใหบายวันจันทรเปนวันทํากิจกรรมของนักศึกษา 
พยายามหลีกเลี่ยงการจัดตารางสอนในวันจันทรบาย อาจมีการเชิญวิทยากร หรือศิษยเกาที่มี
ประสบการณการทํางานที่เก่ียวของเขามามีสวนรวม 
         สอดแทรกความรูเพ่ิมเติมในรายวิชาตางๆ มากข้ึน เชน ในเรื่อง Health & Safety Environment 
ลงในรายวิชา CHEG0350 Safety in Chemical Operations และวิชา CHEG0460 Environmental 
Chemical Engineering  

หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

๑.  ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา (ตัวอยาง) 
 

แผนการดําเนินการ 
 

กําหนดเวลาที่
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของ
แผน 

๑.๑ การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

ภายใน ธันวาคม 
๒๕๕๖  

ประธาน
หลักสูตร 

แลวเสร็จ 

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ 
- 
๑.๒. โครงการอบรมความรูนักศึกษาโดย
ผูเชี่ยวชาญภายนอก 

ทุกภาคการศึกษา ดร. สิทธิพงษ 
เพ็งพานิช 

แลวเสร็จ 
 

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ 
-  
๑.๓. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม การจัดการแขงขันตอบ
ปญหาวิชาการ 

มกราคม ๒๕๕๘ อ. บวรพงศ 
พรชุต ิ

แลวเสร็จ 
 

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ 
   - 
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ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๒.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

     ๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 

 ควรปรับโครงสรางชั่วโมงการสอน จาก ๓ ชั่วโมง ตอเนื่อง ใหเปน ๑.๓๐ ชั่วโมง ๒ ครั้ง ใน 
๑ สัปดาห 

 เปดวิชาเลือกของภาควิชา ที่จะมีการเรียนทั้งในภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ ชั้นปที่ ๓ และ ๔ 
ซึ่งแตเดิมจะเปดเฉพาะภาคการศึกษาที่ ๒ เทานั้น 

 
๒.๒.  ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา        การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ)  

 เพ่ิมเติมความรูเรื่อง Health & Safety Environment ซึ่งมีการเรียนการสอนอยูแลวใน
รายวิชา CHEG0350 ความปลอดภัยในการปฏิบัติการเคมี และวิชา CHEG0460 วิศวกรรม
เคมีสิ่งแวดลอม  

 การเรียนรูอุปกรณพ้ืนฐานตางๆ ในโรงงาน เชน pump, cooling water, demineralization, 
power generation, electrical substation, single line diagram, steam generation, fuel 
supply, plant and instrument air, storage tank, waste water treatment, control room, 
panel control, chiller, boiler  การอานแบบและไฟสามเฟส เปนตน ซึ่งมีการสอดแทรก
เนื้อหาในรายวิชาตางๆ อยูแลว เชน วิชา CHEG0310 การปฏิบัติการหนวย I CHEG0340 
กระบวนการวิศวกรรมเคมี และ CHEG0460 วิศวกรรมเคมีสิ่งแวดลอม เปนตน 

 เพ่ิมชั่วโมง Tutorial class การใหผูชวยสอน ทําการสอนเสริม 

 การสอดแทรกจิตวิทยาในการดํารงชีวิต เนื่องจากวิศวกรตองทํางานรวมกับผูอ่ืนและทํางาน
เปนทีม โดยการทํากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 เพ่ิมเติมความรูเรื่องอ่ืนๆ เชน การแกปญหาเฉพาะหนา จรรยาบรรณวิศวกร กฎหมาย
วิศวกรรม การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการควบคุมเอกสาร เปนตน 

 
๒.๓.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน    

 อาจารยทุกคนตองเขารวมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

 อบรมบุคลากรสายสนบัสนุนใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานที่เหมาะสมกับการทํางาน 

 อบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารใหบุคลากรสายสนับสนุน 
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 มคอ. ๗ 

                                                                            ๑๖                                                            

ตัวอยาง มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร สาขาวิศวกรรมเคมี :  กันยายน ๒๕๕๓ 

๓. แผนปฎิบัติการใหมสําหรับป  ๒๕๕๙ 

แผนปฏิบัติการ 
 

วันที่คาดวาจะ
สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

แผนการปรับปรุงโปรแกรมที่ใชเพ่ือการเรียนการ
สอนในวิชา CHEG0412 CHEG0411 และ 
CHEH0415 

๑๕ พค ๒๕๕๙ ดร. สิทธิพงษ เพ็งพานิช 

แผนการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม ในการเชิญ
วิทยากรมาใหความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม 

๑๕ พค ๒๕๕๙ ดร. สิทธิพงษ เพ็งพานิช 

แผนการขยายหองปฏิบัติการ และเพ่ิมจํานวน
อุปกรณ เครื่องมือวิเคราะห พรอมทั้งบํารุงรักษา 
ซอมแซมใหใชงานไดอยางสม่ําเสมอ 

๓๐ ตค. ๒๕๕๙ อาจารยวิชชุลดา ชัยพร 

แผนการพัฒนาเว็ปไซตเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู/
ขอมูล (knowledge management) 

๓๐ พย. ๒๕๕๙ อาจารยบวรพงศ พรชุต ิ
อาจารยชิดชนน สารรักษ 

 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  วันที่รายงาน: ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
(๑) ดร. นริศรา อินทรจันทร     ลายเซ็น: _____________________  
(๒) รศ.ดร สมชัย อัครทิวา       ลายเซ็น: _____________________ 
(๓) อาจารยชิดชนน สารรักษ   ลายเซ็น: _____________________ 
(๔) อาจารยบวรพงศ พรชุต ิ ลายเซ็น: _____________________ 
(๕) อาจารยวิชชุลดา ชัยพร ลายเซ็น: _____________________ 

ประธานหลักสูตร: ดร. นริศรา อินทรจันทร 

ลายเซ็น  :__________________________  วันที่รายงาน: : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เห็นชอบโดย    ดร. นริศรา อินทรจันทร    (หัวหนาภาควิชา) 

ลายเซ็น  :__________________________    วันที่: ___/___/______ 

เห็นชอบโดย    รองศาสตราจารย ดร. อธิคม ฤกษบุตร (คณบดี) 

ลายเซ็น  :    __________________________          วันที่   : ___/___/______ 

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน 
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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หนา ๒๔ 
เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง                  ราชกิจจานุเบกษา                   ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา 
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และเพ่ือ 
ประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดท้ังในระดับชาติและระดับสากล 
และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง กรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี ๒ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓” 

๒. ใหใชประกาศน้ีเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
การบัญชี ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรน้ีอยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตร 
ใหเปนไปตามประกาศน้ีภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนไปตาม 
เอกสารแนบทายประกาศ 

๔. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก 
ประกาศน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอดุมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนท่ีสุด 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ชินวรณ บุณยเกียรติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เร่ือง มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

783



มคอ. ๑ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัช ี
 
๑. ชื่อสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา    การบัญชี 
                      
๒. ชื่อปริญญา  
 

ชื่อเต็มภาษาไทย  บัญชีบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
ชื่อยอภาษาไทย บช.บ. 
 บธ.บ. (การบัญชี) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy/ Accounting 
 Bachelor of Business Administration (Accountancy/ Accounting) 
ชื่อยอภาษาอังกฤษ B. Acc. 
 B.B.A. (Accountancy/ Accounting) 

 
๓. ลักษณะของสาขาวิชา 

สาขาวิชาการบัญชี  มีความเปนศาสตรและศิลปอยูดวยกัน  เน้ือหาสาระครอบคลุมทั้งดาน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ  มีความเปนสากล  เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มีลักษณะเปนพหุวิทยาการ  การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจึงเปนกระบวนการการพัฒนาบุคคลให
เปนผูมีความรอบรูในศาสตรและความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตรอ่ืน 
ที่สัมพันธกัน  โดยมุงใหผูเรียนมีวิธีเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องทั้งดานความรู  ทักษะทาง
วิชาชีพ  คุณคาแหงวิชาชีพ  จริยธรรมและทัศนคติ 
 ขอบเขตองคความรู  แบงออกเปน ๓ ดาน ๑) ความรูดานการบัญชี  การเงิน  และดานอ่ืน     
ที่เกี่ยวของ ๒) ความรูดานองคกรและธุรกิจ และ ๓) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการตางๆ ทางการบัญชีตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกตใชความรูในทางปฏิบัติในสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
 ทั้งน้ีแนวทางในการจัดขอบเขตองคความรูของสาขาวิชาการบัญชี พิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
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มคอ. ๑ 

๒ 
 

๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
๔.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
๔.๒  มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของ 
๔.๓  มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพ

บัญชีอยางเปนระบบ 
๔.๔  มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพ

อยางตอเน่ืองและทํางานรวมกับบุคคลอื่นไดทุกระดับอยางเหมาะสม 
๔.๕  มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
สถาบันอาจเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย

การศึกษา  เอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาวิชาการบัญชีที่กลาวมาแลว การจัดหลักสูตร   
การจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเน้ือหาสาระการเรียนรู เพ่ือใหได
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางนอย ๕ 
ดาน ดังนี้ 
 
 ๕.๑  คุณธรรม จริยธรรม 
  ๕.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพ  
  ๕.๑.๒  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม 
  ๕.๑.๓  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม  
  ๕.๑.๔  มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
 
 ๕.๒  ความรู 
  ๕.๒.๑  มีความรูและความเขาใจในแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการทางการบัญชี 
  ๕.๒.๒  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดาน
การบัญชี  โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
  ๕.๒.๓  มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ 
  ๕ .๒ .๔  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  การวิ จัย  และวิชาชีพ             
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
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 ๕.๓  ทักษะทางปญญา 
  ๕.๓.๑  สามารถสืบคนขอมูล  ประมวลขอมูล  และแนวคิดตางๆ เพ่ือนํามาใชในการระบุ
และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 
  ๕.๓.๒  สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน  
ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆ 
อยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
  ๕.๓.๓  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
 
 ๕.๔  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๕.๔.๑  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๔.๒  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน  และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
  ๕.๔.๓  มีความคิดริเร่ิม สรางสรรค  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน 
  ๕.๔.๔  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเน่ือง 
 
 ๕.๕  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕.๕.๑  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง  
  ๕.๕.๒  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
  ๕.๕.๓  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
 สถาบันอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
การศึกษา เอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ เปนองคกรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี  ควรดําเนินการใหมีหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ ขอกําหนด แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และหนวยงานกํากับดูแล   
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีไดตามกฎหมาย และ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตามหลักการคุณคาแหงวิชาชีพ 
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๗. โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา  และหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  ดังนี้ 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  แบงเปน ๓ หมวดวิชา  
 ๗.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต 
 ๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะ        จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา  ๘๔ หนวยกิต 

๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี      จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา    ๖ หนวยกิต 
โดยใหมีแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้  
ก. สถาบันสามารถปรับเพ่ิมจํานวนหนวยกิตที่กําหนดในแตละหมวดวิชาไดตามปรัชญาและ

วัตถุประสงคหลักสูตร  รวมทั้งการกําหนดใหมีกลุมวิชาเฉพาะดานเลือกหรือวิชาชีพเลือก  รายวิชา
ประสบการณภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งอาจเปนการฝกงาน หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา เพ่ือความเปนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 

ข. การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ ตาม ๗.๒  จัดเปนกลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะดาน 
หรือกลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพก็ได  โดยรายวิชาที่กําหนดในแตละกลุมมุงใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจดานการบัญชี การเงิน และดานอ่ืนที่เกี่ยวของ ความรูดานองคกรและธุรกิจ และความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถประยุกตความรูในวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพบัญชีได  ดังนี้ 
 ๑)  กลุมวิชาแกนหรือวิชาพื้นฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จําเปนตองเรียนเพ่ือเปน    
พ้ืนความรูสําหรับการเรียนกลุมวิชาเฉพาะดานหรือกลุมวิชาชีพ 
 ๒)  กลุมวิชาเฉพาะดานหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมองคความรู
ขั้นต่ําของสาขาวิชาการบัญชี และตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

ค. ในการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละสถาบัน ซึ่งสามารถจัดเพ่ือให
ปริญญาใน ๒ ลักษณะ ดังนี้ 

๑) หลักสูตรที่ใหปริญญาบัญชีบัณฑิต จะตองจัดโครงสรางหลักสูตรที่มีเน้ือหาสาระวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และมีรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือการรับรองหลักสูตรเปนปริญญาตรี
ทางการบัญชี 

๒) หลักสูตรที่ใหปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  จะตองจัดโครงสรางหลักสูตร
ใหมีเน้ือหาสาระดานความรูองคกรและธุรกิจในกลุมวิชาแกนหรือกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ
สอดคลองตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเนื้อหาสาระวิชากลุมเฉพาะดาน
หรือวิชาชีพตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  และมีรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือการรับรองหลักสูตรเปนปริญญาตรี
ทางการบัญชี 
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 ง. สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรตองมี
เน้ือหาสาระตามขอ ๘.๑ ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
 การกําหนดเนื้อหาสาระสําคัญของหมวดวิชาเฉพาะ พิจารณาจากมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standard for Professional Accountant: IES) 
แบงเปน ๓ ดาน ดังนี้ 
 

๘.๑   ความรูดานการบัญชี การเงิน และดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
        ๘.๑.๑  การบัญชีการเงิน และรายงานทางการเงิน  
        ๘.๑.๒  การบัญชีเพ่ือการจัดการ และการควบคุม 
        ๘.๑.๓  การภาษีอากร 
        ๘.๑.๔  กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพงและพาณิชย  
        ๘.๑.๕  การตรวจสอบและบริการใหความเชื่อม่ัน 
        ๘.๑.๖  การเงินและการจัดการทางการเงนิ 
        ๘.๑.๗  คุณคาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 
โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๑)  แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน  

ความสําคัญและการใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
 ๒)  มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  และกฎหมายทางการบัญชี  การบัญชี

สําหรับหนวยงานภาครัฐ  และกิจการที่ไมหวังผลกําไร 
 ๓)  แนวคิดการบัญชีบริหาร  การวางแผนและการงบประมาณ  การบริหารตนทุน  
การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการดําเนินงาน  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  การใชขอมูลทางการบัญชี
เพ่ือการตัดสินใจ  
 ๔)  แนวคิด วิธีการ และกระบวนการควบคุมเพ่ือใหไดขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได และ
การดูแลรักษาทรัพยสิน 

๕)  กฎหมายภาษีอากร  ผลกระทบของกฎหมายและการตีความที่มีผลตอการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหาร 

๖)  กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย  กฎหมายวาดวยบริษัทจํากัด 
หลักทรัพย  กฎหมายแพงและพาณิชย  และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี        
ขอแตกตางทางกฎหมายของตางประเทศที่นักบัญชีควรรู 

๗)  การตรวจสอบภายในกิจการ  การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบการทุจริต  
แนวทาง  วิธีการ  มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูใหบริการการตรวจสอบและบริการใหความเชื่อม่ัน 
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๘)  ขอบเขต กฎหมาย ขอบังคับ เทคนิคการตรวจสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 
การวางแผน  การสอบบัญชี  และรายงานการสอบบัญชี 

๙)  ความรูเกี่ยวกับการเงิน  การจัดการทางการเงิน  การวิเคราะหงบการเงิน เครื่องมือ
ทางการเงิน ตลาดทุนและตลาดเงินในประเทศและตางประเทศ  และการจัดการทรัพยากรทางการเงิน 

๑๐) คุณคาแหงวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ขอกําหนด  กฎหมายที่เกี่ยวของกับ
วิชาชีพบัญชี  และความรับผิดชอบตอสังคมของนักบัญชี 
 

๘.๒  ความรูดานองคกรและธุรกิจ 
 ๘.๒.๑  เศรษฐศาสตร 
 ๘.๒.๒  สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 ๘.๒.๓  ธรรมาภิบาล 
 ๘.๒.๔  จริยธรรมทางธุรกิจ 
 ๘.๒.๕  ตลาดการเงิน 
 ๘.๒.๖  วิธีการเชิงปริมาณ 
 ๘.๒.๗  พฤติกรรมองคการ 
 ๘.๒.๘  การจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
 ๘.๒.๙  การตลาด 
 ๘.๒.๑๐ ธุรกิจระหวางประเทศและโลกาภิวัตน 
 
  โดยครอบคลุมเนื้อหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๑)  เศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค 

๒)  ความรูเกี่ยวกับธุรกิจและตลาดการเงิน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
๓)  การใชวิธีการเชิงปริมาณ  สถิติ และการวิจัย  
๔)  หลักการบริหารจัดการที่ดี ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
๕)  องคการและสภาพแวดลอม กฎหมาย การเมือง สังคม เทคโนโลยี การตางประเทศ  

วัฒนธรรมองคการ  แรงผลักดันของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีตอองคการ  การพัฒนาสูความยั่งยืน  
พลวัตของกลุมและความสัมพันธระหวางบุคคล  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

๖)  การจัดการทรัพยากรมนุษย  การบริหารโครงการ  การตลาด 
๗)  การสนับสนุนการตัดสินใจและกลยุทธ การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ 

และการจัดการทั่วไป 
๘)  การคาระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ และโลกาภิวัตน 

 
 ๘.๓  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๘.๓.๑  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๒  ความรูเกี่ยวกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ๘.๓.๓  ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๔  ทักษะการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๕  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบทบาทของผูบริหาร ผูประเมิน 
และผูออกแบบระบบสารสนเทศ อยางใดอยางหนึ่งหรือบูรณาการ 
 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตทางการบัญชีที่ผลิตออกสูสังคมและไดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สถาบันจําเปนตอง
กําหนดกลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 
 ๙.๑ กลยุทธการสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใชในการประสาทความรูตามกลุมสาระวิชา
ใหแกผูเรียน เพ่ือใหบัณฑิตทางการบัญชีมีความรูตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง รวมถึง
คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน และการดํารงชีพในสังคม  
กลยุทธการสอนแบงเปน ๒ ระดับ คือ กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร และกลยุทธการสอนระดับ
รายวิชา 
  ๙.๑.๑  กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร คือการจัดลําดับกอนหลัง รวมถึงการกําหนดวิชา
พ้ืนฐาน  และวิชาบังคับกอนของรายวิชาใหเหมาะสมกับเนื้อหาสาระสําคัญในหลักสูตร  เพ่ือใหบัณฑิต
ทางการบัญชีมีมาตรฐาน  ผลการเรียนรูของหลักสูตรครบถวนทั้ง ๕ ดานและไมต่ํากวามาตรฐาน     
ผลการเรียนรูที่กาํหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
  ๙.๑.๒  กลยุทธการสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา
ตามหลักสูตร ซึ่งไดจัดลําดับตามกลยุทธการสอนระดับหลักสูตรไวแลว เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  
สามารถประยุกตความรูจากการวิเคราะหและสังเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนและเพื่อนรวม
ชั้นเรียน  ทั้งในสถานะของผูรับและผูนําเสนอ  และมีสมรรถนะทางวิชาชีพไดตามวัตถุประสงคของ
รายวิชา  โดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนโดยการตั้งคําถาม ใหคิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู 
และจําเปนตอการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ในการเรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน วิธีการสอนมีได
หลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจาก
กรณีศึกษา หรือ สถานการณจําลอง เปนตน 
 
 ตัวอยางกลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๙.๑.๒.๑ การสอนแบบเนนสมรรถนะ (Competency Based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ
พรอมๆ กับการผนึกรวมองคความรูจนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติใน
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หองปฏิบัติการ การฝกประสบการณทางวิชาชีพ การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน การทัศนศึกษาดูงาน 
และสหกิจศึกษา เปนตน 
  ๙.๑.๒.๒ การสอนแบบเนนกรณีปญหา (Problem Based) มุงเนนวิธีการสอนที่ใหผูเรียน
ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลง
เรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา เปนการสงเสริมใหเกิดการแกไขปญหามากกวาการจํา
เน้ือหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุม และการพัฒนาทักษะทางสังคม 
  ๙.๑.๒.๓  การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study)  มุงเนนวิธีการ
ใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน  การคนพบ 
การเรียนแบบแกปญหา  การเรียนรูเชิงประสบการณ ซึ่งใชในการเรียนเปนรายบุคคลหรือเปน
กระบวนการกลุม 
  ๙.๑.๒.๔  การสอนแบบเนนการคิดวิเคราะห การสรางผลงานและพัฒนาใหเกิดความคิดใหม 
การสรางผลผลิต และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CCPR Model) เปนกระบวนการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับแนวคิดครุศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ประกอบดวย 
   ๑) การสอนแบบเนนการคิดวิเคราะห (Criticality-Based Instruction) เปนการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนรูจัก การคิด การวิเคราะห และการพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยใหผูเรียน
เขียนรายงานที่สะทอนความคิดของตนเอง ภายหลังที่ไดมีการทดสอบความคิดกับเพ่ือน หรือ         
กับอาจารยจนความคิดตกผลึก และถายทอดออกมาเปนผลงานเขียน หรืองานสรางสรรคอ่ืน 
   ๒) การสอนแบบเนนการสรางผลงานและพัฒนาเพื่อใหเกิดความคิดใหม 
(Creativity-Based Instruction) เปนการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย รวมทั้งมุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน
และพัฒนางานเพื่อใหเกิดความคิดใหม โดยเริ่มจากการตั้งประเด็นการศึกษาหรือประเด็นสิ่งที่ควรไดรับ
การพัฒนา และใชกระบวนการวิจัยในการคนหาคําตอบ สรางสรรคสิ่งประดิษฐหรือองคความรูใหม 
   ๓) การสอนแบบเนนการสรางผลผลิต (Productivity-Based Instruction) เปน
การสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีผลผลิตของตนเองไมวาจะเปนผลผลิตดานวิชาการ วิชาชีพ สิ่งของตางๆ  
   ๔ )  การสอนแบบ เน นคว ามรั บผิ ดชอบต อสั ง คมและสิ่ ง แ วดล อม  
(Responsibility-Based Instruction) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณี มองเห็นปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และพัฒนา
แนวทางแกไข 
  ๙.๑.๒.๕  การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) เปน
การสอนที่มุงเนนการถายทอดความรูจากผูสอน และเปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ระดมความคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึงซ่ึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบทเรียน ผูสอนสามารถจัดใหมีการ
อภิปรายในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน เชน การอภิปรายแบบฟอรั่ม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซ่ียม แบบกลุมยอย     
แบบปุจฉาวิสัชนา แบบโตวาที เปนตน 
  ๙.๑.๒.๖ การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียน
ไดสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติดวยการแสดงตัวอยางพรอมๆ กับการบอก อธิบาย ใหผูเรียนไดฝกทําหรือ
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ซักถามไปพรอมๆ กัน ซึ่งทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงคการสอน
รายวิชาที่ตองการใหผูเรียนรูวิธีการและปญหาในทางปฏิบัติ 
  ๙.๑.๒.๗ การสอนแบบใชสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาจากการเขาไปอยูในสถานการณที่สรางขึ้นมาซึ่งมีสภาพใกลเคียงความเปนจริง
มากที่สุด ทั้งสภาพแวดลอม และปฏิสัมพันธโดยมีการกําหนดบทบาท ขอมูลและกติกาเพื่อใหผูเรียนได
ฝกการแกไขปญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณที่เผชิญอยู เชน การสรางสถานการณจําลองการ
ทําธุรกิจ เกมจําลองสถานการณ เปนตน 

สถาบันอาจกําหนดกลยุทธที่ใชในการสอนเพิ่มเติมเพ่ือใหสอดคลองกับเปาประสงคของพันธกจิ
ในการผลิตบัณฑิต  เพ่ือความเปนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
 ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู ซึ่งตอง
วัดและประเมินผลการเรียนรูใหครบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรทั้ง ๕ ดาน  เทคนิคหรือ
วิธีการวัดผลสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การสอบขอเขียน ซึ่งประกอบดวย การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค การสอบยอย เปนตน การศึกษาคนควาดวยตนเองแลวนําเสนอตอผูสอนและเพื่อน
รวมชั้นเรียน การนําเสนอเปนรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน  การวัดผล
การเรียนรูในแตละดานจะตองเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการวัดผลที่เหมาะสม เพ่ือใหการประเมินผลการ
เรียนรูไดถูกตอง  เที่ยงตรง  และเปนไปตามที่คาดหวัง 
 เกณฑการวัดและประเมินผลตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสถาบันเปนผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา
โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม  ในการกําหนดเกณฑการวัดผลแตละรายวิชาตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรูและวิธีการสอนของแตละรายวิชา  รวมทั้งการพัฒนาการของผูเรียน 
 
 ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผล 
  ๙.๒.๑  ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ใชการสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง    
การประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน  การสอบขอเขียน  การประเมินผลผลงานที่มอบหมาย 
  ๙.๒.๒  ดานความรู  ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ         
การเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจา  
  ๙.๒.๓  ดานทักษะทางปญญา  ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ  
การเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจา  การสังเกตการณจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น      
การมอบหมายงานที่ตองกระตุนใหเกิดการประมวลความรูของผูเรียน 
  ๙.๒.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ใชการสังเกต
พฤติกรรม  การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน หรือกลุมงาน  การประเมินผล
ผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอดวยวาจา 

792



 

มคอ. ๑ 

๑๐ 
 

  ๙.๒.๕  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ  การสังเกตการณจากการใหผูเรียนแสดง
ความคิดเห็น  ใชการประเมินผลผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ  
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
 สถาบันตองกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันวานิสิต/นักศึกษา และผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน  มีผลการเรียนรูครบถวนทั้ง ๕ ดาน ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
 ๑๐.๑   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นิสิต/นักศึกษา กําลังศึกษาอยู 

การทวนสอบในระดับรายวิชา  ควรใหนิสิต/นักศึกษา  ประเมินผลการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  การมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและ
การประเมินผลใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร  ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันเพื่อดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล 
 ๑๐.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิต/นักศึกษา สําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา หลังสําเร็จ
การศึกษา  ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเนื่อง และนําผล
วิจัยที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร แบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร และหนวยงาน  
  สถาบันสามารถกําหนดแนวทางการทวนสอบไดตามความเหมาะสม การดําเนินการ
ทวนสอบอาจทําไดดวยวิธีการสังเกต  การตรวจสอบ  การประเมิน  การสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือพิสูจนวา
การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค  สถาบันตองดําเนินการใหไดความมั่นใจวา มาตรฐานผลการเรียนรู
ที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกัน  ทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ 
  กลยุทธการทวนสอบที่ใชในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจาก
กระดาษคําตอบและงานมอบหมาย  การประเมินหลักสูตรโดย คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ผูสําเร็จ
การศึกษา  ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอก  การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 
  การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ มี       
ความรวมมือทางการศึกษา  ทั้งน้ีสถาบันจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหม่ันใจวาจะ
รักษามาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ 

 
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 ๑๑.๑  คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
   ผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี  ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
มัธยมศึกษา  ตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศ
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ของสถาบัน โดยผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  และ/หรือการรับตรงของสถาบัน  

 
 ๑๑.๒  การเทียบโอนผลการเรียนรู 
  สถาบันสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูที่มีคุณสมบัติเขาศึกษาไดตาม
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  และขอแนะนําเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวของ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และของสถาบันที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  นอกจากนี้การเทียบโอน 
ผลการเรียนรูรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตองเปนไปตามหลักเกณฑของสภาวิชาชีพบัญชี 
 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ใหมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดสวนเปนไป
ตามเกณฑ ดังนี้   

๑๒.๑ อาจารยประจํา  ตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มี

ผลบังคับใชในปจจุบัน 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
๓. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  
๔. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใช

ในปจจุบัน 
๕. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
 ๑๒.๒  อาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวาปริญญาโททางการบัญชีโดยตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาการบัญชี หรือเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ  หรือมีประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีโดยตรงหรือสัมพันธกับวิชาชีพบัญชี 

๑๒.๓  สัดสวนอาจารยตอนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  เปนไปตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๒.๔ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจํานวนและคุณวุฒิการศึกษา  รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนทั้งในดาน
ความรู  ความสามารถ  และทักษะเฉพาะดาน  ที่เหมาะสมตรงกับความตองการและความจําเปนของ
การจัดการศึกษา 
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๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
 สถาบันควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ดังนี้ 
 ๑๓.๑  มีหองเรียน โสตทัศนูปกรณ สื่อการสอน ที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยูในสภาพ
พรอมใช  ที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๒  มีหองปฏิบัติการสารสนเทศทางการบัญชี หรือ หองปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เพ่ือใชใน
การฝกทักษะการปฏิบัติงานทางบัญชี  ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตร 
 ๑๓.๓  มีหองสมุด  ฐานขอมูล  แหลงรวบรวมความรูอ่ืน  พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการสืบคนความรู ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่อง  ตรงกับ
ความตองการในการใชประโยชนในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนิสิต/นักศึกษา 
 ๑๓.๔  มีสถานที่  อุปกรณ  สื่อการสอน ที่เอ้ือตอการเรียนรูนอกเวลาเรียน  
 ๑๓.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในสถานศึกษาใหถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 

การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่มี
ผลบังคับใชในปจจุบันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 

๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา  เกี่ยวกับมาตรฐาน
ดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู 
 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  
 สถาบันควรจัดใหมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย  ใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจ ที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
ดังนี้ 
 ๑๔.๑  จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม  เพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย  ปรัชญา ปณิธาน    
ของสถาบัน หลักสูตรและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา  ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพบัญชี  รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

๑๔.๒  จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธและวิธีการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนและการสอน  การวิจัยองคความรู  และการวิจัยสถาบัน 

๑๔.๓  จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง  โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย       
ที่ชัดเจน  มีการติดตามและประเมินผล  รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 
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๑๔.๔  จัดใหมีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการ  
การวิจัย และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๑๔.๕  จัดใหมีการจัดการความรูเพ่ือใหเปนแหลงความรู  เผยแพรความรู  และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี  ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานทั่วไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบัน และหรือตัวบงชี้ตอไปน้ี 
 ๑๕.๑  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 ๑๕.๒  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๕.๓  มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ที่จัดการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔  กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
 ๑๕.๔  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)  
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖  ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 
 ๑๕.๕  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 ๑๕.๖  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 ๑๕.๗  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน หรือ  การประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว 
 ๑๕.๘  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  
 ๑๕.๙  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 ๑๕.๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอน  
และอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
 ๑๕.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการสอน และทรัพยากร
สนับสนุนในสาขาวิชาเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 ๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น  เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของสถาบัน  
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โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ตองมีผลการประเมินอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 
๒ ปการศึกษา ทั้งน้ีเกณฑการประเมินระดับดี คือ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ 
๑ - ๕ และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตามตัวบงชี้อยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ทั้งหมด 
 
๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีสูการปฏิบัติ  
 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา   
การบัญชี ควรดําเนินการดังนี้ 
 ๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตางๆ 
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมี
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย ๒ คน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การบัญชีจากบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีอยางนอย 
๑ คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา  
การบัญชี  โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของ
หลักสูตร 
 ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี  ตามขอ ๑๖.๒ นั้น  ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี แลวสถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซึ่ง
สถาบันตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีของสถาบันมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษ
กวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูที่สนใจจะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน  
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร  
มีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
 ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของรายวิชาตางๆ อยางชัดเจน 
 ๑๖.๕  สถาบันตองเสนอหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรตอสภาสถาบันเพื่อขออนุมัติเปด
ดําเนินการสอน  โดยสภาสถาบันควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ใหชัดเจน 
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 ๑๖.๖ สถาบันตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอนุมัติ 
 ๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๖.๘. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
(ถามี)  ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๑๖.๙. เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียด อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับ      
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการ
ของหลักสูตรตอไป 
 

๑๗.  การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications 
Register: TQR) 

 เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อ 
การเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยางนอย 
ครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 
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๑๖ 
 

๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรน้ัน 
 ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายใน จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกําหนดจึงจะไดรับการเผยแพร 
 ๑๗ .๓ หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาใดที่ ไมไดรับการเผยแพร  
ใหสถาบันอุดมศึกษานั้นดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจาก
ผลการประเมินตอไป 
 ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาใดไดรับการเผยแพรแลว 
สถาบันอุดมศึกษานั้นจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยู เสมอ โดยผล 
การประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา 
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  
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ตัวอยาง มคอ. ๒ 
รายละเอียดหลักสูตร 

 
            รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบณัฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนัน้ๆ     
โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัตใินหลักสูตร ซึ่งแตละ
สถาบันอุดมศกึษาสามารถบรรจุเน้ือหาวชิาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม 
ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและ
จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร   รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธบิายใหนักศึกษาทราบวาตนตอง
เรียนวิชาอะไรบาง  เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทาํให
ม่ันใจวาเม่ือเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลกัสูตร ทั้งยังแสดง
ความสัมพันธของหลักสูตรกบัองคประกอบในการเรียนเพ่ือนําไปสูคุณวุฒิตามทีกํ่าหนดในมาตรฐาน
คุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร    จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรทีเ่หมาะกับรูปแบบการ
เรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
รับบัณฑติเขาทํางาน 

 
 ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปน้ี 

         
หมวด ๑  ขอมูลทั่วไป              
หมวด ๒  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร           
หมวด ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
หมวด ๔  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล                                      
หมวด ๕  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา        
หมวด ๖  การพัฒนาคณาจารย           
หมวด ๗  การประกันคณุภาพหลักสูตร         
หมวด ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร    
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๒ 
 

ตัวอยาง รายละเอียดของหลักสูตร  
 

หลักสูตรบญัชีบัณฑิต 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          :  มหาวิทยาลยัการบัญชีไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :  คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาบัญช ี
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :    ๒๖๐๑ 

 ภาษาไทย :   บัญชีบัณฑิต 
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Accountancy 
 

๒.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  บัญชบีัณฑติ   
   ชื่อยอ :  บช.บ. 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Accountancy 
   ชื่อยอ :  B.Acc. 
 

๓.  วิชาเอก  :  -   
 

๔.  จํานวนหนวยกิต  :  ๑๓๕  หนวยกิต 
 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 

 ๕.๑ รูปแบบ        :  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ป 
๕.๒ ภาษาที่ใช        :  จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย   

 ๕.๓ การรับเขาศึกษา       :  รับนักศกึษาไทย หรือตางประเทศท่ีสามารถใช 
                                                                    ภาษาไทยไดเปนอยางดี 
 ๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน      :  เปนหลกัสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียน  
                                                                    การสอนโดยตรง 
 ๕.๕ การใหปริญญาแกผูสาํเร็จการศึกษา :  ใหปริญญาสาขาวิชาเดียว 
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๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  

๖.๑ เปนหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๖.๒ เริ่มใชในภาคเรียนที่  ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ เปนตนไป 
๖.๓ สภาวิชาการหรือคณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกชื่ออยางอ่ืน (ระบุชื่อ)  พิจารณาและ

เห็นชอบใหนาํเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมคร้ังที่ ๑๐ /๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๓ 
ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ ๑๐ /๒๕๕๓ เม่ือวันที่  ๒๗ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน :  
 หลักสูตรจะมีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ในปการศึกษา ๒๕๕๖  หลังเปดดําเนินการสอนหลักสูตร
ปรับปรุง ๒ ป 
 

๘.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา :  
 ผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี   ไดตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 
๒๕๔๓ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗ และวิชาชีพอ่ืนที่เก่ียวของ  ทั้งในลักษณะของ
การประกอบวิชาชีพอิสระ  และการทํางานในองคกรหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ดังตอไปน้ี 
 (๑) ดานการทําบัญช ี
 (๒) ดานการสอบบัญช ี
 (๓) ดานการบัญชีบริหาร 
 (๔) ดานการภาษีอากร 
 (๕) ดานการวางระบบบัญช ี
 (๖) ดานการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญช ี
 (๗) ดานการตรวจสอบภายใน 
 (๘) ดานการใหคําปรึกษาทางการเงินและบัญช ี
 (๙) ดานอ่ืนที่เก่ียวของ  
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๙.  ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศกึษาของ    
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  
ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล  
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
การศึกษา 

สถานศึกษา ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ

การศึกษา 
๑ นาง วิไลพร สอนงาย 

รองศาสตราจารย 
D.B.A (Accounting) 
บช.ม. 
บธ.บ.(การบญัชี) 

The University of Florida  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

๒ นาง จอมใจ การรักษ 
รองศาสตราจารย 

บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๐ 

๓ นางสาว ญาดา สอนดี 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน   
 คณะบริหารธรุกิจ ภาควิชาบัญชี   มหาวิทยาลัยการบญัชีไทย   กรุงเทพมหานคร          
 
๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 ๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 สถานการณปจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกทําใหมีการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นทั้งในระดับทวิภาคี  และพหุภาคี   รวมทั้งการขยายตัวของการเปดเขตการคาเสรี
สงผลตอรูปแบบของระบบการคาและระบบเศรษฐกิจของโลก  การเปดเสรีทางการเงินทําใหเกิดการ
เคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  การดําเนินการธุรกรรมทางการเงินมีรูปแบบและเครื่องมือที่
หลากหลาย  สงผลใหเกิดความจําเปนทีต่องมีแนวปฏบิัติทางการบญัชี และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง  เพ่ือใหไดสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี   ยังผลใหประเทศไทยตองพัฒนากําลังคนในวิชาชพี
บัญชีใหมีความรู  ความสามารถ  ในระดับสากล  และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในวิชาชพีได
อยางเหมาะสม       

๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม  
         สังคมโลกในกระแสโลกาภิวัตน  มีผลตอวัฒนธรรมและมาตรฐานการทํางานใน

องคการ  ทําใหเกิดลักษณะสังคมแหงความรู  บุคลากรจึงตองมีความสามารถในการเรียนรูและ
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ปรับตัวสูง   ดังน้ันการพัฒนาสังคมใหเติบโตอยางยั่งยืน ควรมุงเนนใหบุคคลตระหนักถึงความสําคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม   ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม      
 

๑๒.  ผลกระทบจากขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธ
กิจ  
        ของสถาบัน 

๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร  
         การปรับปรุงหลักสูตร  ควรตองตอบสนองความจําเปนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศและการแขงขันในระดับสากล    เนนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตใหมีความรูทาง
วิชาชีพบัญชี เขาถึงองคความรูและพัฒนาองคความรูทางวิชาชีพไดอยางตอเน่ือง  สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาชีพบัญชีไดอยางเหมาะสม  และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และระบบการเงิน  รวมทั้งการสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิต  ใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม  ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

๑๒.๒ ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน  
        เปาหมายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  คือ  การสรางบุคลากรทางการบัญชีของ

ประเทศที่มีความรูและความสามารถ   สอดคลองกับพันธกิจตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   
เพ่ือใหมหาวิทยาลัย เปนกําลังสําคัญของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ   การปรับปรุงหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต  จึงมุงพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม  ความรู  ทักษะทางปญญา  ทักษะ
ความสัมพันธดานบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงปริมาณและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการติดตอส่ือสาร  
 

๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลยั  
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  
        รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน ไดแก  วิชาการบัญชทีัว่ไป  วิชาการ

บัญชีสําหรับผูไมใชนักบัญช ี วิชาการบัญชีการเงิน  วิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ       
  ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน   

  รายวิชาตางๆ  ในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ   
และหมวดวชิาเลือกเสรี ดังตอไปน้ี   

๑)  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป     ทุกรายวิชาที่เปดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอ่ืน 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะ  กลุมวิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ  ไดแก  เศรษฐศาสตรจุลภาค    

เศรษฐศาสตรมหภาค  การเงินธุรกิจ  หลักการจัดการ การภาษีอากร ๑   ธุรกิจและสภาพแวดลอม
ทางกฏหมาย   การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ    การจัดการเชิงกลยุทธ    การ
จัดการการผลิต    หลักการตลาด    แคลคูลัส ๑   และหลักสถิต ิ 
                    ๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ทุกรายวิชาทีเ่ปดสอนโดยคณะหรือภาควิชาอ่ืน      
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๑๓.๓ การบริหารจัดการ   
  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ประกอบดวย   ประธาน/หัวหนาหลักสูตร  และอาจารย 

ประจําหลักสูตร  มีหนาที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอน  และบริหารและดําเนินงานดานวิชาการให
เปนไปตามแผนงาน   รวมทั้งการประสานงานกับคณะหรือภาควิชาอ่ืนที่ใหบริการสอน  และ คณะ
หรือภาควิชาอ่ืนที่รับบริการสอนจากภาควิชาบัญชีในสวนของตารางสอน  เน้ือหาสาระรายวิชา  การ
วัดและประเมินผล   เพื่อใหไดคุณภาพตามมาตรฐานคณุวุฒิ   ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  และ
ประกาศ  ของมหาวิทยาลยั    
 

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงคของหลกัสูตร 
 

๑.๑  ปรัชญาและความสําคัญ 
                    มุงสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรู ความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือ
ประกอบวิชาชีพทางการบัญชีตามความตองการของสังคม   อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ  
 

๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร  
                 ๑)  เพ่ือสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี ในระดับสากล
และตรงความตองการของธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
       ๒)  เพ่ือสรางบัณฑิตทางการบัญชี ที่มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
       ๓)  เพ่ือสรางบัณฑิตทางการบัญชีที่มีความพรอมทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง  : หลักสูตรนี้จะดําเนินการแลวเสร็จครบถวนในรอบการศึกษา (๔ ป) 
 

๒.๑ แผนการพัฒนา  /  เปลี่ยนแปลง ๒.๒ กลยุทธ ๒.๓ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
๑)  ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม
ต่ํากวา  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
สกอ. และ สภาวิชาชีพบัญช ี

๑.๑)  ประเมินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทกุป อยางตอเน่ือง 
 
 
 
๑.๒)  ปรับปรุงหลักสูตร ทกุ ๆ  ๕ 
ป  

๑.๑.๑) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง    รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตร/ หลักสูตร
ไดรับการประเมินมาตรฐาน ใน
ระดับดีขึ้นไป 
๑.๒.๑) เอกสารหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง/หลักสูตรไดรับการ
เผยแพรตามเกณฑมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
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๒.๑ แผนการพัฒนา  /  เปลี่ยนแปลง ๒.๒ กลยุทธ ๒.๓ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 
๒)  เสริมสรางความรู  และทักษะ
วิชาชีพของนักศึกษาและบณัฑิต          
อยางตอเน่ือง 

๒.๑) สรางความรวมมือทาง
วิชาการกับองคกรวิชาชีพบญัชี
หรือผูใชบัณฑิต  ในการพัฒนาขีด
ความสามารถทางวิชาชีพของ
นักศึกษา และบัณฑิต  

๒.๑.๑)  บันทกึความรวมมือ
ทางวิชาการ /กิจกรรม/โครงการ
ที่มีองคกรวิชาชีพ หรือผูใช
บัณฑิตใหการสนับสนุน/ 
สามารถทําความรวมมือ และมี
การดําเนินกิจกรรมตามบันทึก
ความรวมมือ   
 

๓. พัฒนาอาจารย  ใหสามารถ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

๓.๑) สงเสริม สนับสนุนอาจารยให
มีประสบการณวิชาการและวิชาชีพ  
เพ่ือนํามาใชปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอน 

๓.๑.๑) ปริมาณงานดานการ
ใหบริการวชิาชีพ   การเขา
อบรม  สัมมนา  การศึกษาตอ/ 
อาจารยไดรับการพัฒนาไมนอย
นอยกวา รอยละ ๕๐ 
 

 
 

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 

๑.๑  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร   
                 ระบบทวิภาค ๑ ปการศึกษามี ๒ ภาคการศึกษา ไดแก  ภาคการศึกษาที่ ๑  และ ภาค
การศึกษาที่ ๒  
 

๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน :  
                 อาจมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
   

๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค : ไมมี 
 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
 

 ๒.๑  วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน : 
ภาคการศึกษาที่ ๑  เดือน มิถุนายน – กันยายน         ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห  
ภาคการศึกษาที่ ๒  เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ   ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 
ภาคฤดูรอน         เดือน มีนาคม – พฤษภาคม           ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห 
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 ๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา :  
                  ๑)  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) 
หรือเทียบเทา  
                  ๒)  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา/ สาขาวิชาอ่ืน จากสถาบันอุดมศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง 
          ๓)  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูง สาขาวิชาการบัญช ีจาก
สถาบันที่กระทรวงศึกษาธกิาร และ ก.พ. ใหการรับรอง  

        ๔)  ผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด    
 

 ๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา   
                นักศึกษามีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดานการคํานวณและดานภาษาอังกฤษ กอนเขา
ศึกษา  จะมีปญหาในการเรียนวิชา  แคลคูลัส   หลักสถิต  และภาษาอังกฤษ  และอาจสงผลตอการ
เรียนวิชาหลักการบัญชีขั้นตน  นอกจากน้ี  อาจมีปญหาเก่ียวกับการปรับตัวและการเรียนรูใน
มหาวิทยาลัย   

 

๒.๔  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 
       ๑) จัดทําแผนการศึกษาในภาคการศึกษาแรกใหกับนักศึกษาเขาศึกษาโดยการเทียบ

โอนรายวิชา จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเพื่อใหคําแนะนําเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่
ตองเรียนเพ่ิม  

       ๒)  นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําในรายวิชาดานการคํานวณและภาษาอังกฤษ ตองเขา
โครงการเรียนเพ่ือปรับพื้นฐานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
       รับภาคปกติ ปละ ๑๐๐ คน 

 

ระดับชั้นป 
 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

ชั้นปที่ ๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ชั้นปที่ ๒  ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ชั้นปที่ ๓   ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ชั้นปที่ ๔    ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวมจํานวนนักศึกษา ๑๐๐ ๒๐๐ ๓๐๐ ๔๐๐ ๔๐๐ 

จํานวนนักศกึษาที่คาดวา 
จะสําเร็จการศึกษาเม่ือ
สิ้นปการศึกษา 

    
 

๙๕ 

 
 

๙๕ 
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๒.๖ งบประมาณตามแผน 
 

      ๒.๖.๑  รายละเอียดการประมาณการรายได (หนวย : บาท) 
 

รายการ ปงบประมาณ (พ.ศ.) 
 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. คาบํารุงการศึกษา ๑,๙๕๐,๐๐๐  ๓,๙๐๐,๐๐๐ ๕,๘๕๐,๐๐๐ ๗,๘๐๐,๐๐๐ ๗,๘๐๐,๐๐๐ 
๒. คาเลาเรียน(หนวยกิต) ๖,๒๖๔,๐๐๐ ๑๒,๒๘๐,๐๐๐ ๑๘,๗๙๒,๐๐๐ ๒๕,๐๕๖,๐๐๐ ๒๕,๐๕๖,๐๐๐ 
๓. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ไมมี      ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

รวมท้ังส้ิน ๘,๒๑๔,๐๐๐ ๑๖,๔๒๘,๐๐๐ ๒๔,๖๔๒,๐๐๐ ๓๒,๘๕๖,๐๐๐ ๓๒,๘๕๖,๐๐๐ 
 
 

      ๒.๖.๒  รายละเอียดการประมาณการคาใชจายในหลักสูตรเปนรายป (หนวย: 
บาท) 
 

รายการ ปงบประมาณ (พ.ศ.) 
 ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑. คาใชจายดานการผลิตบัณฑิต ๒,๖๔๒,๘๐๐ ๕,๒๘๕,๖๐๐ ๗,๙๒๘,๔๐๐ ๑๐,๕๗๑,๒๐๐ ๑๐,๕๗๑,๒๐๐ 
๒. คาใชจายดานการวิจัย ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๓. คาใชจายดานบริการวิชาการ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๔. คาใชจายดานทํานุบํารุงศิลปฯ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
๕. คาเงินอุดหนุน ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี ไมม ี
๖. คาใชจาย อื่น ๆ ๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

รวมท้ังส้ิน ๔,๖๔๒,๘๐๐ ๙,๒๘๕,๖๐๐ ๑๓,๙๒๘,๔๐๐ ๑๘,๕๗๑,๒๐๐ ๑๘,๕๗๑,๒๐๐ 
คาใชจายตอหัวนักศึกษา  ๔๖,๔๒๘ ๔๖,๔๒๘        ๔๖,๔๒๘        ๔๖,๔๒๘       ๔๖,๔๒๘ 

 
หมายเหตุ   คาใชจายตอหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร  ๑๘๕,๗๑๒  บาท  
 

๒.๗  ระบบการศึกษา   
             เปนระบบการศกึษาแบบชั้นเรียน   ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี   และการเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-learning) เปนการเสริมนอก
เวลาเรียน      
      

๒.๘  การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
                  การเทียบโอนหนวยกิต และรายวิชา ตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
คําส่ัง  และประกาศ ที่เก่ียวของของมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย    ทั้งน้ีสอดคลองกับประกาศ
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มคอ. ๒ 

๑๐ 
 

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรูของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    โดยแบงวิธีการ
เทียบโอน  ๒  แบบ ดังนี้ 
 

 ๒.๘.๑  การเทียบโอนผลการเรียนรู  
      การเทียบโอนผลการเรียนรู  หมายถึง  การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวชิาใน

ระดับอุดมศึกษา  จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการและ ก.พ.ใหการรับรอง  ใหกับผูที่มี
คุณสมบัติเขาศึกษาทีข่อเทยีบโอนหนวยกิต  โดยนับรวมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรบัญชี
บัณฑิต มหาวทิยาลัยการบญัชีไทย  

 

                 ๒.๘.๒  การเทียบโอนจากประสบการณ      
      การเทียบโอนจากประสบการณ หมายถึง การเทยีบโอน ความรู  ทักษะ ประสบการณ

จากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา  เพ่ือนับเปนหนวยกิตเทียบ
เทารายวชิาในหลักสูตรบญัชีบัณฑติ  มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย   ทั้งน้ีหลักเกณฑการเทียบโอน 
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑ และแนวปฏิบัตทิี่สอดคลองกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ระเบียบมหาวทิยาลัยการบญัชีไทย วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
 

๓.๑ หลักสูตร    
                    ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  
                 หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๓๕   หนวยกิต  โดยมีระยะเวลาในหลกัสูตร 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

     ๓.๑.๒ โครงสรางหลกัสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา      ๑๓๒ หนวยกิต 
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา         ๓๓ หนวยกิต 
๑) กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  ๖ หนวยกิต 
๒) กลุมวิชาสังคมศาสตร   ๖ หนวยกิต 
๓) กลุมวิชามนุษยศาสตร  ๓ หนวยกิต 
๔) กลุมวิชาภาษา  ๑๘ หนวยกิต 
ข. หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา  ๙๓ หนวยกิต 
๑) กลุมวชิาพ้ืนฐานวิชาชีพ (หรือวิชาแกน)  ๓๙ หนวยกิต 
๒) กลุมวิชาชพี                                      ๓๙ หนวยกิต 
๓) กลุมวิชาชพีเลือก  ๑๕ หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา         ๖ หนวยกิต 
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มคอ. ๒ 

๑๑ 
 

    ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร  
  

           ๑) ความหมายของเลขประจําวิชา 
   รหัสประจําวิชาในหลักสูตรบัญชีบัณฑติ ประกอบดวยเลข ๖ หลัก  รหัสวิชาสามตัว

แรก  หมายถึง คณะวิชาและภาควิชา  รหัสวิชาสามตวัทาย  ตวัแรกหมายถึงชั้นป  ตัวกลางหมายถึง
กลุมรายวิชา และเลขตวัทายหมายถึงลําดับวิชาในแตละกลุม โดยตวักลางมีความหมายดังนี้ 

๐      หมายถึง   กลุมวิชาสําหรับนักศึกษานอกคณะ 

 ๑         หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

 ๒         หมายถึง กลุมวิชาการบัญชีตนทุน 

 ๓         หมายถึง กลุมวิชาสอบบัญชีและควบคุมภายใน 

 ๔         หมายถึง กลุมวิชาการบัญชีบริหาร 

 ๕         หมายถึง กลุมวิชาสารสนเทศ 

                     ๖         หมายถึง กลุมวิชาเฉพาะกิจ 

๗         หมายถึง กลุมวิชาพ้ืนฐานสําหรับนักศึกษานอกภาควิชาภายในคณะ  

                                   บริหารธุรกิจ 

๘ และ ๙ หมายถึง กลุมวิชาเฉพาะทาง สหกิจศึกษา สัมมนา และปญหาพิเศษ  

   

                         ๒) รายวชิาตามโครงสรางหลักสูตร  
           หลักสูตร บัญชีบัณฑติ  มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้  
 

                 ๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                  ไมนอยกวา            ๓๓         หนวยกิต                    
                     ๑) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                      ๖       หนวยกิต 

                           ๒) กลุมวิชาสังคมศาสตร                                          ๖          หนวยกิต 
                 ๓) กลุมวิชามนุษยศาสตร                       ๓          หนวยกิต 
                 ๔) กลุมวิชาภาษา              ๑๘          หนวยกิต  
 

             ๒. หมวดวิชาเฉพาะ                        ไมนอยกวา           ๙๓          หนวยกิต 
                 ๑)  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชพี           ไมนอยกวา           ๓๙          หนวยกิต  
       

xxxxxx เศรษฐศาสตรจุลภาค      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx เศรษฐศาสตรมหภาค    ๓(๓-๐-๖) 
xxx๑๑๑ หลักการบัญชขีั้นตน ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxx การเงินธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx หลักการจัดการ   ๓(๓-๐-๖) 
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มคอ. ๒ 

๑๒ 
 

xxxxxx ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฏหมาย    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การภาษีอากร ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการเชิงกลยุทธ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการการผลิต   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx หลักการตลาด ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx แคลคลูัส ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx หลักสถิต ิ    ๓(๓-๐-๖) 

               
           ๒) กลุมวิชาชีพ                          ไมนอยกวา 

 

       ๓๙ 
    
     หนวยกิต  

xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน  ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๒๑ การบัญชีตนทุน  ๒ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๑๑ การบัญชีขั้นสงู ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๑๒ การบัญชีขั้นสงู ๒  ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๓๑ การสอบบัญช ี ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี    ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒ ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๓๒ การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๔๑ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห  ๓(๓-๐-๖) 

โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปน้ีอยางนอย ๓ หนวยกิต 

xxx๔๙๒ สัมมนาการบัญชีการเงิน ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๙๓ สัมมนาการบัญชีบัญชบีริหาร ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๙๔ สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญช ี ๓(๓-๐-๖) 

 
            ๓)  กลุมวิชาชีพเลือก                   ไมนอยกวา         ๑๕       หนวยกิต 
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มคอ. ๒ 

๑๓ 
 

โดยใหเลือกเรียนจากวิชาดังตอไปน้ี โดยเลือกเรียนจากกลุมวิชาบัญชีอยางนอย ๙ หนวยกิต 

 กลุมวิชาบัญช ี
 

xxx๔๑๑ ทฤษฎีการบญัชี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๒๑ การบริหารตนทุน      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๓๑ ปญหาการสอบบัญช ี       ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๓๓ การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบัญชี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๓๔ การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี                     ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๔๒ การวางแผนและควบคุมทางการบัญช ี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๔๓ การงบประมาณยุคใหม ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๕๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๕๒ ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญช ี          ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๕๓ โปรแกรมสาํเรจ็รูปประเภทวางแผนทรัพยากรองคกรกับงานบัญช ี       ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๕๔ โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญช ี     ๓(๒-๒-๕) 
xxx๔๕๕ ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๖๑ การบัญชีเฉพาะกิจ ๑       ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๖๒ การบัญชีเฉพาะกิจ  ๒      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๖๓ การบัญชีเฉพาะกิจ  ๓      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๖๔ การบัญชีธนาคาร      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๖๕ การบัญชีระหวางประเทศ         ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๘๒ สหกิจศึกษา  ๖(๐-๓๕-๑๘) 
xxx๔๙๑ การวิจัยทางบญัชี      ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๙๘ ปญหาพิเศษทางการบัญช ี     ๓(๓-๐-๖) 

 
 กลุมวิชาอ่ืน 
 

xxxxxx การจัดหาเงินทุนธุรกิจ        ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx หลักและนโยบายการลงทนุ      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การเงินธุรกิจระหวางประเทศ                 ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การวิเคราะหหลักทรัพย      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการทรัพยากรมนุษย                    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx ธุรกิจระหวางประเทศ         ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx ระเบียบวธิีวิจัยพื้นฐานทางธุรกิจ      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน                ๓(๓-๐-๖) 
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มคอ. ๒ 

๑๔ 
 

xxxxxx การวางแผนและควบคุมการผลิต             ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการคุณภาพ      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการหวงโซอุปทาน      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดซ้ือ      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การจัดการการตลาด      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx การวิเคราะหขอมูลสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx สถิติเพ่ือการตัดสินใจทางธรุกิจ              ๓(๓-๐-๖) 

 
      ๓.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 
ไมนอยกวา 

 
๖    

 
หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศใหสามารถเลือกเปนรายวิชาเลือก
เสรีได    

  
หากหลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชีตองเลือกเรียนจากกลุมวิชาชีพไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
 

      ๓.๑.๔   แผนการศึกษา 
 

             ๑)  แผนการเรียนแบบไมมีสหกิจศึกษา 
 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxx  แคลคูลัส  ๑ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  จิตวทิยาทั่วไป                         ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  ภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  รายวิชาในกลุมวชิามนุษยศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๕(-------) 
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มคอ. ๒ 

๑๕ 
 

            ปที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒  
 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxx    เศรษฐศาสตรจุลภาค                              ๓(๓-๐-๖) 
xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑                                      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    การประมวลผลดวยเครื่องอิเล็กทรอนิกส                  ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxx    ภาษาอังกฤษ                           ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    รายวิชาในกลุมวชิาสังคมศาสตร    ๓(๓-๐-๖) 

รวม  ๑๘(-------) 
 

ปที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 xxxxxx    เศรษฐศาสตรมหภาค                 ๓(๓-๐-๖) 
 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒                   ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    หลักการจัดการ                  ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    หลักสถติ ิ                   ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                  ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    ภาษาอังกฤษ                 ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘(-------) 
 

ปที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
  

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒                              หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 xxx๒๒๑  การบัญชีตนทนุ ๑            ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    การภาษีอากร ๑     ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ      ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    การจัดการการผลิต                 ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx    หลักการตลาด                ๓(๓-๐-๖) 
 xxxxxx   รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘(-------) 
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มคอ. ๒ 

๑๖ 
 

ปที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที ่๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๓๑๑  การบัญชีขั้นสูง ๑                ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๒๑  การบัญชตีนทุน ๒                        ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๑  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    การเงินธุรกิจ                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    ภาษาอังกฤษ ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาเลือกเสรี ๓(--------) 

รวม ๑๘(-------) 
 

ปที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที ่๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๓๑๒  การบัญชีขั้นสูง ๒               ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๓๑  การสอบบัญช ี               ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๒  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๖๑  การภาษีอากร ๒                  ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาเลือก ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาภาษา (เลือก)               ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘(-------) 
 

ปที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๔๓๒  การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๔๑  รายงานทางการเงินและการวเิคราะห ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาชีพเลือก    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาชีพเลือก      ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาชีพเลือก ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๕(-------) 
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มคอ. ๒ 

๑๗ 
 

ปที่๔  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
  

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxx สัมมนาการบัญช ี   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  การจัดการเชิงกลยุทธ                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  วิชาชีพเลือก 
xxxxxx  วิชาชีพเลือก 

๓(๓-๐-๖) 
๓(๓-๐-๖) 

xxxxxx  วิชาเลือกเสรี   ๓(--------) 
รวม ๑๕(-------) 

 
๒)   แผนการเรียนแบบมีสหกิจศึกษา 

 
           ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน    ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxx   แคลคูลัส  ๑    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   จิตวทิยาทั่วไป                            ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   ภาษาอังกฤษ    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   รายวิชาในกลุมวชิามนุษยศาสตร    ๓(๓-๐-๖) 

รวม  ๑๕(-------) 
 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxx   เศรษฐศาสตรจุลภาค                               ๓(๓-๐-๖) 
xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑                                     ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   ธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย                 ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การประมวลผลดวยเครื่องอิเลก็ทรอนิกส                ๓(๒-๒-๕) 
xxxxxx   ภาษาอังกฤษ                                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   รายวิชาในกลุมวชิาสังคมศาสตร      ๓(๓-๐-๖) 

รวม    ๑๘(-------) 
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มคอ. ๒ 

๑๘ 
 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที ่๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxxxxx   เศรษฐศาสตรมหภาค              ๓(๓-๐-๖) 
xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒              ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   หลักการจัดการ                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   หลักสถิต ิ         ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   ภาษาอังกฤษ               ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘(-------) 
  

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๒๒๑ การบัญชีตนทุน ๑                               ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การภาษีอากร ๑     ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจทางธุรกิจ         ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การจัดการการผลิต                 ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   หลักการตลาด                ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx  รายวิชาศึกษาท่ัวไปกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๘(-------) 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๓๑๑ การบัญชีขั้นสูง ๑            ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๒๑ การบัญชีตนทุน ๒        ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกีย่วกับระบบสารสนเทศ              ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒  ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การเงินธุรกิจ                 ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   ภาษาอังกฤษ   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาเลือกเสรี  ๓(--------) 

                                                      รวม ๒๑(-------) 
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มคอ. ๒ 

๑๙ 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒         หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๓๑๒  การบัญชีขั้นสูง ๒       ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๓๑  การสอบบัญช ี               ๓(๓-๐-๖) 
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี     ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาภาษา (เลือก) ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาชีพเลือก   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx    วิชาชีพเลือก         ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาเลือกเสรี ๓(--------) 

รวม ๒๑(-------) 
    

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

        ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑         หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

xxx๔๓๒ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน   ๓(๓-๐-๖) 
xxx๔๔๑ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห    ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   สัมมนาการบัญช ี                 ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   การจัดการเชิงกลยุทธ   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาชีพเลือก   ๓(๓-๐-๖) 
xxxxxx   วิชาชีพเลือก   ๓(๓-๐-๖) 

รวม ๑๙(-------) 
 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ หนวยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติการ-ศึกษาดวยตนเอง) 

Xxx๔๘๒  สหกิจศึกษา ๖(๐-๓๕-๑๘) 
รวม ๖(๐-๓๕-๑๘) 
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มคอ. ๒ 

๒๐ 
 

       ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 
 
วิชาทีเ่ปดสอนใหกับหลักสูตรอ่ืน 
 
xxx๑๐๑ การบัญชทีั่วไป                            ๓(๓-๐-๖)  

  (General Accounting)  
หลักการเบื้องตน แนวคิด และแนวปฏบิัติทางการบญัชี การบันทึก การจัดทํา

รายงานการเงิน การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ 
Basic principles; concepts and accounting practices; recording; financial 

statement preparation; the use of accounting information in management. 
   
xxx๑๐๒ การบัญชีสําหรับผูมิใชนักบัญช ี      ๓(๓-๐-๖)  
             (Accounting for Non-Accountant) 

หลักการบัญชเีบื้องตน พระราชบัญญัติการบัญชี  การรับรูรายการตามเกณฑคง
คาง ขั้นตอนการบันทึกบญัชีตามระบบบัญชีคู  การจัดทํางบการเงินและการวเิคราะห
เบื้องตน แนวปฏิบัตทิางการบัญชตีามเกณฑเงินสดสําหรับการประเมินภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 

Introduction to accounting principles; Thai Accounting Act; recognition of 
transactions under accrual basis; accounting procedures under double entry system; 
financial statement preparation and basic analysis; accounting practice under cash 
basis for personal income tax evaluation. 

 
xxx๑๗๑ การบัญชีการเงนิ                                                ๓(๓-๐-๖)  

   (Financial Accounting) 
หลักการบัญชทีั่วไป หลักการบันทึกบัญชีเก่ียวกับเงินสด  ลูกหน้ี  ตั๋วเงินรับ สินคา

คงเหลือ เงินลงทุน สินทรัพยที่มีตัวตนและไมมีตัวตน หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ  การ
จัดทํารายงานทางการเงิน    

General accounting principles; principles of recording transactions for cash, 
account receivables, notes receivable, inventories,  investments,  tangible  and  
intangible assets, liabilities, owners’  equities; preparation of financial reports. 

 
xxx๑๗๒ การบัญชเีพ่ือการจัดการ                  ๓(๓-๐-๖) 

   (Management  Accounting) 
    วิชาบังคับกอน : xxx๑๗๑  การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) 
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มคอ. ๒ 

๒๑ 
 

บทบาทของการบัญชีบริหาร  การบัญชีตนทุน ตนทนุมาตรฐาน การคิดตนทุนตาม
กิจกรรม การงบประมาณ การงบประมาณยืดหยุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไร 
การบัญชีตามความรับผิดชอบ การจัดทํารายงานตามสวนงาน การกําหนดราคา การใช
สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือการจัดการ 

         Role of management accounting;  cost accounting; standard costing; activity 
based costing; budgeting; flexible budgeting;  cost-volume-profit analysis; 
responsibility accounting; segment reporting; pricing decision; use of accounting 
information for management. 

 
วิชาทีเ่ปดสอนใหกับหลักสูตรบัญชีบณัฑิต 

  กลุมวิชาชพีพ้ืนฐาน 
 

xxx๑๑๑ หลกัการบัญชีข้ันตน                                                     ๓(๒-๒-๕)  
             (Introduction to Accounting Principles) 

หลักการบัญชี  แมบทการบัญชี  วงจรการบัญชี  การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพ่ิม  
การจัดทํางบการเงินสําหรับกิจการใหบริการ   และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุด
รายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทยอย  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชี    จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี 

Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle; 
accounting for value added tax;  financial statements preparation for servicing  and 
merchandising  firms; voucher system; special  journals; control account and 
subsidiary ledgers; the application of accounting software; accounting professional 
ethics. 

 

   กลุมวิชาชพี 
 
xxx๑๑๒ การบัญชีข้ันกลาง ๑                ๓(๓-๐-๖)  

  (Intermediate Accounting I)   
            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles) 

หลักการและวธิีการบัญชสีําหรับสินทรัพย การจําแนกประเภทสินทรัพย การ
รับรูรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพย และการแสดงรายการสินทรัพยในงบการเงิน 

Principles and procedures of  accounting for assets; classification; 
recognition and valuation of assets; and presentation of assets in the financial 
statements. 
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มคอ. ๒ 

๒๒ 
 

xxx๒๑๑ การบัญชีข้ันกลาง ๒                      ๓(๓-๐-๖)  
  (Intermediate Accounting II) 

   วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles) 
หลักการและวธิีการทางการบัญชีสําหรับรายการหน้ีสินและสวนของเจาของกิจการ  

การรับรูรายการ การวัดมูลคาหน้ีสิน  การนําเสนอและการเปดเผยขอมูลหนี้สินในงบการเงิน  
การบัญชีหางหุนสวน  การบัญชีบรษิัทจํากัด และงบกระแสเงินสด   

 Principles and procedures of accounting for liabilities and owners’ equity; 
recognition,  valuation, presentation and disclosures of liabilities in the financial 
statements; accounting for partnership; accounting for corporation; and statement of 
cash flows. 

 
 xxx๒๒๑ การบัญชตีนทนุ ๑                              ๓(๓-๐-๖) 

   (Cost Accounting I) 
    วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบญัชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles)  

หลักพ้ืนฐานของการบัญชีตนทุน   การคิดตนทุนงานสั่งทํา การคิดตนทุนงานชวง 
การบัญชีสําหรับวตัถุทางตรง แรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิต  การคิดตนทุนตาม
กิจกรรม  การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑรวมและผลติภัณฑพลอยได การบัญชีสําหรับสินคาเสีย 
เศษซากวตัถแุละวตัถเุสีย การงบประมาณและการคิดตนทุนมาตรฐาน งบประมาณยืดหยุน
และการวเิคราะหผลตาง และระบบจัสอินไทม   

Basic principles of cost accounting; job order costing;  process costing ; 
accounting for direct material, direct labor and manufacturing overhead; activity-based 
costing; accounting for joint and by product; accounting for spoiled goods, scrap and 
waste materials; budgeting and standard costing; flexible budget and variance 
analysis; and just-in-time system. 

 
xxx๓๒๑ การบัญชตีนทนุ ๒                  ๓(๓-๐-๖)  
             (Cost Accounting II) 
             วิชาบังคับกอน :  xxx๒๒๑  การบัญชีตนทนุ ๑ (Cost Accounting I) 

ประเด็นพิเศษเก่ียวกับแนวคิดตนทุนรวมสมัยในการตัดสินใจ และระบบตนทุนรวม
สมัยเพ่ือการวางแผนและควบคุม 

Special topics on contemporary cost approaches for decision making; and 
contemporary cost planning and control systems.   
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xxx๓๑๑ การบัญชีข้ันสงู  ๑                              ๓(๓-๐-๖)  
  (Advanced Accounting I) 

            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

แนวปฏิบตัิทางการบัญชีสําหรับธุรกิจฝากขาย กิจการรวมคา กิจการขายผอน
ชําระ  ธุรกิจลสีซิ่ง การบัญชีสํานักงานใหญและสาขา การชําระบัญชขีองธุรกิจ นโยบายการ
บัญชี การเปลีย่นแปลงทางการบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด การรายงานงบการเงินระหวาง
กาล  การบัญชีสัญญากอสราง การบัญชีการปรับโครงสรางหนี้ 

Accounting practice for consignment, joint venture, installment sales, 
leasing business; home-office and branch accounting; business liquidations; 
accounting policy; accounting changes and error correction; interim financial 
statements reporting; accounting for construction contract; accounting for troubled 
debt restructuring.  

 
xxx๓๑๒ การบัญชีข้ันสงู ๒                               ๓(๓-๐-๖)  

  (Advanced  Accounting II) 
            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

การบัญชีสําหรับการรวมกิจการ  การทํางบการเงินรวม รายการเงินตรา
ตางประเทศ การแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ และการบัญชีกองทุน 

Accounting for combined corporate entities; preparation of consolidated 
financial statements; foreign currency transactions; translations of foreign financial 
statements; and fund accounting.  

 
xxx๓๓๑ การสอบบัญช ี                   ๓(๓-๐-๖)  

   (Auditing) 
             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

แนวคิดและแมบทการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี  วัตถุประสงค ขอบเขต 
กฎหมายและขอบังคับเก่ียวกับการสอบบัญช ี  หลักและวธิีการควบคุมภายใน เทคนิคและการ
วางแผนการสอบบัญช ีรายงานการสอบบัญช ีและการตรวจสอบบญัชีที่ประมวลผลขอมูลดวย
คอมพิวเตอร 

Concept and framework of auditing; auditing standard; objectives, scope, 
law and regulations related to auditing; principles and procedures of internal control; 
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auditing techniques and planning; audit reports; and computerized data processing 
audit.  

 
xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ                                          ๓(๓-๐-๖)  

   (Introduction to Information Systems)   
         ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ  บทบาทและองคประกอบของระบบ
สารสนเทศในองคกร   รูปแบบและโครงสรางระบบสารสนเทศ  ระบบสารสนเทศยอยทาง
ธุรกิจ  การเขาถึงระบบสารสนเทศ การประยุกตใชระบบสนเทศเพ่ือการบริหาร  การส่ือสาร
ขอมูลในระบบสารสนเทศ  และระบบเครือขาย 
        Introduction to information systems; roles and components of information 
systems in organization; form and information system structure; business subsystem 
information; information system access; application for administration; data 
communication in information systems; and network systems. 

 
xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบญัช ี      ๓(๓-๐-๖)  

   (Accounting Information Systems)                             
    วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ    
                                                  (Introduction to Information System) 

แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ      
การไหลของขอมูลและสารสนเทศทางการบัญชี  การพัฒนาระบบและเทคนิคในการจัดทํา
เอกสาร เคร่ืองมือสําหรับงานดานสารสนเทศทางการบัญชี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การควบคุมภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ 

       Concepts of accounting information systems; business activities and cycles; 
flow of accounting data and information; systems development and documentation 
techniques; tools of accounting information systems work; use of information 
technology for internal control and  improvement of  business activities efficiency.   

 
xxx๓๖๑ การภาษีอากร ๒                             ๓(๓-๐-๖)  

   (Taxation II) 
             วิชาบังคับกอน :   xxx๑๑๒   การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
             xxx๒๑๑    การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 
                   xxxxxx     การภาษีอากร ๑ (Taxation I) 

แนวคิดและความแตกตางระหวางเกณฑการรับรูรายไดและคาใชจายตาม
หลักการบัญชีและการภาษีอากร การจัดทํากระดาษทําการเพ่ือคํานวณภาษีเงินไดตาม
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ประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกําไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเปนกําไรสุทธิทางภาษี
อากร การจัดทํารายงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับภาษี และแบบแสดงรายการภาษี 

Concepts and differences between accounting principles and taxation for 
revenues and expenses recognition; preparation of working paper for calculating 
income tax per revenue code; adjustments for financial accounting-based income to 
taxable income; preparation of tax report and tax returns. 

 
xxx๔๓๒ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน      ๓(๓-๐-๖)  

   (Internal Control amd Audit)  
             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒ การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑ การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

  ลักษณะ  ประเภทและมาตรฐาน  การตรวจสอบภายใน กรอบงานการบริหาร
ความเส่ียงระดับทั่วทั้งองคการ  กรอบงานการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการ   การ
ประเมินผล   การวางแผนการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงาน  การสรุปขอตรวจพบ  การ
ปองกันการทุจริต และการสื่อสารผลการตรวจสอบ   

Characteristic, types and standard of internal auditing; enterprise risk 
management framework; internal control framework; corporate governance; 
evaluation; internal audit planning; performing; audit finding; fraud prevention; and 
communication audit results. 

 
xxx๔๔๑ รายงานทางการเงินและการวิเคราะห                          ๓(๓-๐-๖) 

   (Financial Reports and Analysis)     
             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

         กฎระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 
แมบทการบัญชี    งบการเงินและรายงานทางการเงิน เคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะหงบการเงิน  
การวิเคราะหฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน งบกระแสเงิน
สด คุณภาพกําไร     การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ กรณีศึกษา 

Regulations and rules regarding financial statements preparation and 
presentation; accounting framework; financial statements and financial reports; tools 
for analyzing financial statements; financial position analysis; results of operations and 
changes in financial positions; statement of cash flows; quality of earnings; analysis of 
multi-national financial statements. Case study. 
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xxx๔๙๒ สัมมนาการบัญชีการเงิน                   ๓(๓-๐-๖) 
   (Seminars in Financial Accounting) 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบัญชีการเงินในระดับปริญญาตรี 
  Presentation and discussion on current interesting topics in financial 

accounting at the bachelor’s  degree level.  
 
xxx๔๙๓ สัมมนาการบัญชีบริหาร                   ๓(๓-๐-๖) 

   (Seminars in Managerial Accounting) 
  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการบัญชีบริหารในระดับปริญญาตรี 
  Presentation and discussion on current interesting topics in managerial 

accounting at the bachelor’s  degree level.  
 
xxx๔๙๔ สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญช ี                 ๓(๓-๐-๖) 

  (Seminars in Acccounting Information Systems) 
  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระดับ 
          ปริญญาตร ี
  Presentation and discussion on current interesting topics in acccounting 

information systems at the bachelor’s  degree level.  
 

 กลุมวิชาเลือก - การบัญชี 
 
xxx๔๑๑ ทฤษฎีการบัญช ี                                         ๓(๓-๐-๖)  

  (Accounting Theory) 
            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

วิวัฒนาการ ลักษณะ โครงสราง แนวความคิดและขอสมมติทางการบัญชี รวมถึง    
การประยุกตวิธีการและหลักการตาง ๆ ทางการบัญชีมาพัฒนาแนวความคิดเพ่ือใหสอดคลอง
กับสภาพการณดานกฎหมายเศรษฐกิจ มาตรฐานของสถาบันแหงวิชาชีพและสังคม หลักการ
วัดผลการดําเนินงานประจํางวดและฐานะการเงิน   ตลอดจนการวัดมูลคาของสินทรัพย  
หนี้สินและสวนของผูเปนเจาของ การนําเสนอรายงานทางการเงิน และปญหาที่เก่ียวของ  

Evolution, nature, structures, concept and assumptions of accounting; 
application of accounting principles and procedures to economic law and regulations, 
professional standards and social environment; principles of income and financial 
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position measurement; evaluation of assets, liabilities and owners’ equities; 
presentation in financial reporting; and related problems. 

 
xxx๔๓๑ ปญหาการสอบบัญช ี                  ๓(๓-๐-๖)  
            (Problems in Auditing)   
 วิชาบังคบักอน : xxx๓๓๑  การสอบบัญชี (Auditing) 

ปญหาตางๆ เก่ียวกับการสอบบัญชี การประยุกตหลักการสอบบัญชีใน
สถานการณตางๆ และการรายงานการสอบบัญชี  

Various problems in auditing; application of auditing principles for various 
situations and audit reporting. 

 
xxx๔๓๓ การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศทางการบญัช ี               ๓(๓-๐-๖) 

   (Accounting Information  System  Controls  and  Audit)  
  วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี(Accounting Information System) 

บทบาทและผลกระทบของคอมพิวเตอรที่ มีตอการควบคุมและตรวจสอบ  
มาตรฐานทางวิชาชีพที่เก่ียวของ  ความเสี่ยงและการทุจริตในระบบคอมพิวเตอร ประเภทและ
โครงสรางการควบคุมดานคอมพิวเตอร  กระบวนการและเทคนิคการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ   การใชคอมพิวเตอรชวยการตรวจสอบ  การใชกรณีศึกษา 

Roles and impact of computer on control and audit;  relevant professional 
standards;  risk and computer crimes;  structure of computer controls; audit processes 
and computer assisted audit techniques;  usages case study. 

 
xxx๔๓๔ การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางวชิาชีพบัญช ี    ๓(๓-๐-๖) 
             (Corporate Governance and Accounting Professional Ethics) 
  วิชาบังคบักอน : xxx๓๓๑ การสอบบัญช ี (Auditing) 

หลักการ แนวคิด โครงสราง ความสําคัญ และกระบวนการกํากับดูแลกิจการใน
ระดับนานาชาติและของไทย ความโปรงใสของรายงานทางการเงิน การใชกลไกทางการบัญชี
และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อการกํากับดูแล จรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญช ี

Principles, concepts, structure, importance and processes of both 
international and Thai corporate governance; transparency of financial reports; 
accounting mechanism and audit committee to create governance; accounting 
professional ethics. 

 
xxx๔๔๒ การวางแผนและควบคุมทางการบัญช ี                                                           ๓(๓-๐-๖) 
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 (Controllership)         
            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 
               xxx๒๒๑  การบัญชีตนทุน ๑   (Cost Accounting I) 

 ลักษณะและบทบาทของผูอํานวยการวางแผนและควบคุม โครงสรางของการจัด
องคการ  เทคนิคในการวางแผนและควบคุม  การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงาน  และการศึกษานอกสถานที่ 

Nature and role of controller; organization structures; planning and control 
techniques; using  accounting  information in planning and control in operating; and 
field trip required. 

 
xxx๔๔๓ การงบประมาณยุคใหม                   ๓(๓-๐-๖)  

  (Modern Budgeting)   
            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 
              xxx๒๒๑  การบัญชีตนทุน ๑      (Cost Accounting I) 

กระบวนการเกี่ยวกับการงบประมาณ  วิธีและขั้นตอนการจัดทํางบประมาณ
การเงินและงบประมาณดําเนินงาน  การงบประมาณตามประเพณีปฏิบัติและแนวยุคใหม  
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการงบประมาณ  กรณีศึกษาเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ
และรายงานการปฏิบัติงาน  

The budgeting processes; method and procedures in preparation of 
financial and operating  budgets;  traditional and modern budgeting;  computer 
application in budgeting;  case studies in developing all budgets and performance 
reports. 

 
 
 
 
 
 
xxx๔๕๑ การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญช ี   ๓(๓-๐-๖) 
             (Accounting  Information  Systems Analysis and Design) 
   วิชาบังคับกอน :  xxxx๓๕๒  ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี(Accounting Information 
System)      
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มคอ. ๒ 

๒๙ 
 

    การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  การใชแผนภาพ
ทางเดินขอมูล  พจนานุกรมขอมูลในการวิเคราะหระบบ    การออกแบบเอาตพุตและอินพุต  
การออกแบบแฟมขอมูล และฐานขอมูล 

   Accounting  information  systems  analysis and design;  use of data flow  
diagrams;  data  dictionaries in systems analysis;  output and input  design;  file and 
database design. 

 
xxx๔๕๒ ระบบฐานขอมูลสําหรับการบัญช ี                            ๓(๓-๐-๖)  

   (Database Systems for Accounting) 
    วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ 
                                               (Introduction to Information System) 

แนวคิดพ้ืนฐานของฐานขอมูล  ภาษา   การออกแบบฐานขอมูล  เทคนิคและแนวโนม
การนําระบบฐานขอมูลไปปฏิบัติใช  แนวโนมของระบบฐานขอมูล  และระบบฐานขอมูลในทาง
การคา 

Basic concepts of database; languages; design of database; database 
system  implementation techniques and trends;  and commercial database systems. 

xxx๔๕๓ โปรแกรมสําเรจ็รูปดานการวางแผนทรพัยากรองคการในทางการบัญชี       ๓(๓-๐-๖) 
  (Enterprise Resource Planning Software for Accounting) 

            วิชาบังคับกอน : xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System) 

หลักการของระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จใน
การปฏิบัติใชระบบการวางแผนทรัพยากรองคการ การประยุกตงานดานการบัญชีกับระบบ
การวางแผนทรัพยากรองคการ กลุมระบบงานทางการบัญชีซึ่งรวมถึงระบบบัญชีแยกประเภท
และการจัดทํางบการเงิน 

Enterprise resource planning principle; success factors in implementing 
ERP  software; application of accounting functions in the ERP system; accounting 
module including general ledger system and financial report preparation.   

 
 

xxx๔๕๔ โปรแกรมสําเรจ็รูปทางการบัญช ี                 ๓(๒-๒-๖)  
   (Accounting Software Package)        
  วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๑ หลักการบัญชีขั้นตน (Introduction to Accounting Principles) 
                       xxx๓๕๑ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
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มคอ. ๒ 

๓๐ 
 

                                   (Introduction to Information System)                    
โครงสรางทั่วไปของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

การจัดเตรียมเอกสารทางบญัชี การบันทึกรายการทางบัญชี และการประมวลผลสารสนเทศ
ทางการบัญชแีบบระบบเชือ่มโยง 

General structure of accounting software package; usage of accounting 
package for preparing accounting documents; recording accounting transactions and 
processing accounting information relating to various connected systems. 

 
xxx๔๕๕ ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                       ๓(๓-๐-๖)        
             (Issues in Accounting Information Systems)   
            วิชาบังคับกอน :  xxx๓๕๒ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 

System) 
คนควา วิเคราะหและอภิปราย เพ่ือใหเกิดความรู และความเขาใจอยางลึกซ้ึงในประเด็น  

หรือปญหาเก่ียวกับระบบสารสนเทศ  เรียนรูแนวทางการแกปญหา เพ่ือพัฒนาทักษะกอนการ
ปฏิบัติงาน  กรณีศึกษา  

Research, analysis, and discussion for building the knowledge and deeply 
understanding in issues or problems about information systems; study  problem 
solutions in order to develop skills before working.  Case study.  

 

xxx๔๖๑ การบัญชเีฉพาะกิจ ๑                  ๓(๓-๐-๖)  
  (Specialized Accounting I) 

            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก สถาบันการเงิน 
อสังหาริมทรัพย ประกันภัย คลังสินคา เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลาย
ประเภท    

Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as 
finance, real estate, insurance, warehouse. Selected one or more topics.  

 
 

xxx๔๖๒ การบัญชเีฉพาะกิจ  ๒                 ๓(๓-๐-๖)  
  (Specialized Accounting II) 

             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 
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มคอ. ๒ 

๓๑ 
 

วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก  โรงแรม โรงพยาบาล 
กิจการทองเท่ียว และกิจการใหบริการอ่ืน เลือกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
หลายประเภท 

 Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as 
hotel, hospital, toursism, and other servicing enterprises. Selected one or more topics.  

 

xxx๔๖๓ การบัญชเีฉพาะกิจ  ๓                 ๓(๓-๐-๖)  
  (Specialized Accounting III) 

            วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                 xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

วิธีการและระบบบัญชีของกิจการประเภทตาง ๆ ไดแก  สาธารณูปโภค 
เกษตรกรรม ธุรกิจการเกษตร สหกรณการเกษตร เลอืกศึกษากิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง 
หรือหลายประเภท 

Accounting procedures and systems of various kinds of enterprise such as 
public welfare, agriculture, agribusiness, agricultural cooperative. Selected one or 
more topics.  

 
xxx๔๖๔ การบัญชีธนาคาร                    ๓(๓-๐-๖)  

  (Bank Accounting)   
             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

วิธีการและระบบการบัญชีของธนาคารพาณิชย การจัดทํารายงานการเงินตาม
ขอบังคับของธนาคารพาณิชย 

Accounting procedures and systems for commercial bank. Perform the 
financial reports due to the regulations of the commercial bank.  

 
xxx๔๖๕ การบัญชีระหวางประเทศ                 ๓(๓-๐-๖)  

  (International  Accounting) 
             วิชาบังคับกอน : xxx๑๑๒  การบัญชีขั้นกลาง ๑ (Intermediate Accounting I) 
                                  xxx๒๑๑  การบัญชีขั้นกลาง ๒ (Intermediate Accounting II) 

ระบบบัญชีในธุรกิจระหวางประเทศ   การเปรียบเทียบระบบบัญชีและวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีของประเทศตาง ๆ   การลดความแตกตางทางการบัญชี  การซื้อตราสาร
ลวงหนา    และภาวะเงินเฟอ    งบการเงินระหวางประเทศและการเปดเผยขอมูล  งบการเงิน
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มคอ. ๒ 

๓๒ 
 

รวมและรายงานตามสวนงานของบริษัทขามชาติ   การวิเคราะหงบการเงินนานาชาติ  การ
กําหนดราคาโอนและภาษีระหวางประเทศ          การวางแผนและควบคุมของบริษัทขามชาติ 

Accounting systems  in the international business;  comparative  
international accounting and practices;  the harmonization of international accounting 
diversity;  forward contract  and  inflation;   international  financial  statements and 
disclosure;  consolidation;   business combination and segmental reporting;  
international statement  analysis;   transfer  pricing and taxation;  planning and control 
in the multinational  enterprises.  

 
xxx๔๘๒ สหกิจศึกษา          ๖(๐-๓๕-๑๘) 
               (Co-operative Education) 
             เง่ือนไขรายวชิา: นักศึกษาตองลงทะเบียน และสอบผานรายวิชาในกลุมวชิาชีพแลวไมนอยกวา

๓๐ หนวยกิต 
           Requirement :  Students have to register and pass all subjects in major courses not            
           less than 30 credits 
 

ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือ
ระหวางมหาวทิยาลัยกบัสถานประกอบการเพ่ือใหโอกาสนักศึกษาในการพัฒนาความรู
ความสามารถในการปฏิบตังิานที่เก่ียวของกับวิชาชีพบญัชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพัฒนา
ตนเองในดานความคิด จิตใจ และอารมณ โดยมีเวลาในการทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ เดือน
เต็ม นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณที่ไดจากการทํางานในสถาน
ประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอ่ืน 

A systematic provision of work-based learning in the work place with the 
cooperation between the university and the work place in order to provide the opportunity 
for the students to develop operational competency related to the accounting profession. 
Students have an opportunity to develop their thinking ability, mimd and emotion. The 
period of co-operative education must not be less than 4 months. The students will be 
evaluated through a report of the experience from the work place or   a piece of other 
creative work. 

 
 
 
xxx๔๙๑ การวิจัยทางบญัช ี                   ๓(๓-๐-๖) 
             (Accounting Research)  
     วิชาบังคับกอน   xxxxxx  หลักสถิต ิ(Principles of Statistic) 
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มคอ. ๒ 

๓๓ 
 

                           ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วิธวีิจัยและแบบวิจัยตางๆ  การใชสถติิ
วิเคราะหอยางงายในการวิเคราะหขอมูล  และการศกึษาทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการวิจัย
ทางบัญช ี
 Introduction to research; research methodogy and designs; use of basic 
statistical analysis; and literature review of accounting research.     

 
xxx๔๙๘ ปญหาพิเศษทางการบัญช ี                                  ๓(๐-๐-๖) 

  (Special Problems in Accounting) 
การศึกษาคนควาทางการบญัชีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรยีงเขยีนเปน

รายงาน  
Study and research in accounting at the bachelor’s degree level and 

compile into a written report.  
 

       ๓.๒  ชื่อ  สกุล ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย 
 

  ๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร  
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล  
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
การศึกษา 

สถานศึกษา ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ

การศึกษา 
๑ นาง วิไลพร สอนงาย 

รองศาสตราจารย 
D.B.A (Accounting) 
บช.ม. 
บธ.บ.(การบญัชี) 

The University of Florida 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

๒* นาง จอมใจ การรักษ 
รองศาสตราจารย 

บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๐ 

๓* นางสาว ญาดา สอนดี 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

๔ นาย อนุชา ตั้งจิต 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บธ.บ.(การบญัชี) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๕ 

๕ นาย ภูริ อยูเย็น 
อาจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี

๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 

832



มคอ. ๒ 

๓๔ 
 

 
  ๓.๒.๒ อาจารยประจํา 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล  
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
การศึกษา 

สถานศึกษา ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ

การศึกษา 
๑ นาง วิไลพร สอนงาย 

รองศาสตราจารย 
D.B.A (Accounting) 
บช.ม. 
บธ.บ.(การบญัชี) 

The University of Forida, 
USA 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

๒* นาง จอมใจ การรักษ 
รองศาสตราจารย 

บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๐ 

๓* นางสาว ญาดา สอนดี 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

๔ นาย อนุชา ตั้งจิต 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บธ.บ.(การบญัชี) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๕ 

๕ นาย ภูริ อยูเย็น 
อาจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุร ี

๒๕๔๙ 
๒๕๔๓ 

๖ นาง อุไรวรรณ  นภาสัย 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การเงิน) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

๒๕๓๘ 
๒๕๔๒ 

๗ นาย วินัย  สอนดี 
อาจารย 

บธ.ม (การจัดการ) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุัน
ทา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

๒๕๕๑ 
๒๕๔๑ 

๘ นาย สมเกียรติ คิดงาม 
อาจารย 

บธ.ม.(การจัดการ) 
บธ.บ.(การบญัชี) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยสยาม 

๒๕๔๗ 
๒๕๔๒ 
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มคอ. ๒ 

๓๕ 
 

                      ๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ 
  

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อ – สกุล  
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ
การศึกษา 

สถานศึกษา ปพ.ศ.ที่
สําเร็จ

การศึกษา 
๑ นาง สมใจนึก ใจดี 

 
ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บธ.บ.(การบญัชี) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตภาคพายัพ 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๐ 

๒ นาง กรกมล จินตนา 
ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 

บธ.ม.(การเงิน) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยพายัพ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

๒๕๔๖ 
๒๕๔๐ 

 
๓ นาย พรชัย ชอบดี 

ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
บธ.ม.(การบญัชี) 
บธ.บ.(การบญัชี) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

 

๔.  องคประกอบเก่ียวกับการฝกภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
  ในหลักสูตร มีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรยีนได  ตามความ
ประสงค  ทั้งน้ีจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา   
 

 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม   
 

 ๔.๑.๑  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
                      นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใชความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวัง  โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของตนตอองคกร    การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัดแผนการเรียน
แบบมีสหกิจศึกษา คาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู  ตอไปน้ี 

๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มี 
ทัศนคติที่ตอวิชาชีพ   

๒) มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ของสถาบันและสังคม 

๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม  
๔) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตนอยางมีคุณธรรม 
 

๔.๑.๒  ดานความรู 
                        นักศึกษาตองสามารถบูรณาการความรูและความเขาใจในองคความรูทางวชิาชีพ 
และดานอ่ืนที่สัมพันธกันเพือ่ใชในการปฏบิัติงานที่ไดรบัมอบหมายอยางมีประสิทธภิาพ  มีองคความรู
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๓๖ 
 

ใหมโดยเรียนรูจากการทํางาประสบการณการทํางาน  การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษา จึงคาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู  ตอไปน้ี 

๑) มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรู
ดานการบัญชี  โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

๒) มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ 
                          ๓)  มีความรูเก่ียวกบัเทคนคิการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ 
                          ๔)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวชิาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 

       ๔.๑.๓  ดานทักษะทางปญญา 
                       นักศึกษาตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเองโดยเรียนรูจากการทํางาน การ
แกไขปญหา  การแสวงหาขอมูล  การประมวลขอมูล  ตลอดจนทักษะการใชความเขาใจ ดุลยพินิจใน
ตัดสินใจ  แกไขปญหาในการปฏิบัติหนาที่การงานได   การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัด
การศึกษาแบบสหกิจศึกษาจึง คาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู  ตอไปน้ี 
                          ๑)  สามารถสืบคน   ประมวลขอมูล หลักฐาน   แนวคิดตางๆ ในการระบุและ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง    
                          ๒)  สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน   ใชทักษะ
ทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค  โดยคํานึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ    
                          ๓)  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง  ครบถวน 
 

                  ๔.๑.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 นักศึกษาตองพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  ความรับผิดชอบ  และ
พัฒนาความรูความสามารถของตนเอง   เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนที่มีความแตกตางกัน 
ทํางานไดอยาง มีประสิทธิภาพ   การใหประสบการณภาคสนามโดยการจัดการศึกษาแบบสหกิจ
ศึกษา  จึงคาดหวังใหนักศกึษามีมาตรฐานผลการเรียนรู  ตอไปน้ี  

๑) สามารถปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธภิาพ 
๒) มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  และปรับตัวใหเขากับ 

สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
๓) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาใน 

สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน   
๔) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของ 

ตนเองอยางตอเน่ือง     
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๓๗ 
 

                    ๔.๑.๕  ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                       นักศึกษาตองพัฒนาทักษะการวเิคราะหตัวเลข   การส่ือสารใหเขาใจ   การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย  การใหประสบการณภาคสนาม
โดยการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  จึงคาดหวังใหนักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรู  ตอไปน้ี 

๑) มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง  

๒) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 

๓) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมใน 
การเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
 

๔.๒  ชวงเวลาที่จัดประสบการณ   
        การเรียนวิชาสหกิจศึกษา    จัดใหเรียนภาคเรียนที่  ๒  ชั้นปที่ ๔ และนักศึกษาจะตอง
เรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต   
 

 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
       จัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 
 

๕.  ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
       ไมมี 
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๓๘ 
 

หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พงึประสงค กลยุทธหรือกิจกรรม 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอ
ตนเอง  วิชาชพี  สังคมและสิ่งแวดลอม 
 

- มีการสอดแทรกเร่ือง คุณคา ทัศนคติ  จริยธรรม
แหงวิชาชีพ   ใหรูถึงผลกระทบที่มีตอวิชาชีพ
บัญชีในประเทศไทย และ ในระบบเศรษฐกิจโลก 
ในรายวิชาทุกวิชาในกลุมวชิาชีพ การปฐมนิเทศ 
และการปจฉมินิเทศ 
- ใหทํากิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวกับการสราง
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และความรับผดิชอบตอ
สังคม 
-  มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง และความ
รับผิดชอบ  และเฝาสังเกต  โดยใชกระบวนกลุม 
 

๒.มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญช ีทักษะทาง
วิชาชีพ และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ  

 - ใหนักศึกษาเรียนวิชาที่ตองใชความรูในศาสตร
ตางๆ  เพ่ือใชในการแกไขปญหา หรือ การแสดง
ความเห็น    
-  จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการวิชาการและ
กิจกรรมนักศึกษา ใหเหมาะสมกับระดับชั้นปของ
นักศึกษา 
 

๓.มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห  
บูรณาการความรูและประสบการณทางวชิาชีพ
บัญชีอยางเปนระบบ  

- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการและวชิาชีพ  เสริมกับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตร ใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นปของนักศึกษา 
- ใชวธิีการสอนที่ใหนักศึกษาไดฝกหัดคิด 
วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและ
ประสบการณทางวิชาชีพบญัชี 
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๓๙ 
 

คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พงึประสงค กลยุทธหรือกิจกรรม 
๔.มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค 
พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชพีอยาง
ตอเน่ืองและทาํงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดทกุระดับ
อยางเหมาะสม  

- กําหนดใหทํางานกลุมในรายวิชา 
- สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนวิชาสหกิจศกึษา 
- ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการบริการ
ทางวิชาการและวชิาชีพ  เสริมกับการลงทะเบียน
เรียนรายวิชาในหลักสูตร ใหเหมาะสมกับ
ระดับชั้นปของนักศึกษา 
-  มอบหมายหัวขอ  ที่มีเน้ือหาเหมาะสมกับการ
เรียนรูดวยตนเอง  และจัดหาสื่อการสอน
อีเล็กทรอนิกส  สื่อการสอนเอกสาร หรือแหลง
คนควาที่จัดใหมีในหองสมุด  ในปริมาณเพียงพอ
และพรอมใช    
 

๕.มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถ
สื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- กําหนดรายวิชา หรือ หัวขอ  ที่จัดการศึกษาใน
แบบ  e-learning     
- มอบหมายงานที่ใหนักศึกษาใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจากแหลงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และให
มีการรายงาน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร เก่ียวกับโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญช ี
 

 
๒.   การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

              ๒.๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
 

                      ๒.๑.๑  ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                     นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ   เพ่ือใหการดําเนิน
ชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคมเปนปกติสุข   สรางสรรค   และทําประโยชนใหกับสวนรวม  นอกจากนั้นการ
ใชความรูและทักษะทางวิชาชีพบัญชี  ตองพึงระมัดระวัง  และคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  และการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  ซึ่งอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางที่ดี
แกนักศึกษาทั้งในดานคุณธรรม และจริยธรรม ตอไปน้ี 

           ๑) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ   มีทัศนคติที่ 
ดีตอวิชาชีพ  

           ๒) มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 
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สถาบันและสังคม   
           ๓) สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม  
           ๔) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

อยางมีคุณธรรม 
 

                     ๒.๑.๒   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม 
๑)  สรางวัฒนธรรมองคกรในคณะ เพ่ือปลูกจิตสํานึกขั้นพ้ืนฐานใหกับนักศึกษา  

อาจารย และบุคลากรคณะ  ในการรักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย   ความมีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย  ชุมชน   การตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบในหนาที่   และความ
ซื่อสัตยสุจรติ  

๒) อาจารยผูสอนตองสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา   
รวมทั้งฝายกิจการนักศึกษาของคณะตองสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ใหเกิดกับนักศึกษาโดยการจัด
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาจิตสาธารณะ  และการทําประโยชนใหกับชุมชน    กิจกรรมภายใน ไดแก  
การยกยองชมเชยนักศึกษาที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเปนที่ประจักษ  นักศึกษาท่ีทําประโยชนใหกับ
สังคม  
                       ๓) ในหลักสูตรมีรายวิชา การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี   ซึ่ง
เปนวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก ในหมวดวิชาเฉพาะใหนักศึกษาไดเลือกเรียน 
 

    ๒.๑.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานคุณธรรม จริยธรรม 
๑) การประเมินผลคุณลักษณะที่กําหนดไวในมาตรฐานผลการเรียนรู  โดยใชแบบ

ประเมินที่พัฒนาขึ้นตามหลักวิชาการ  และใหบุคคลตอไปน้ีอยางนอย ๓  คน  ไดประเมิน  ไดแก  
เพ่ือนรวมชั้นเรียน   อาจารยผูสอน  อาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง   นักศึกษาประเมินผลตนเอง  ผูให
การฝกหัดงาน  หรือสหกิจศึกษา  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเหมาะสม 

๒) สังเกตพฤติกรรมที่พึงประสงค  มีจํานวนเพิ่มขึ้น เชน  การเขาเรียนตรงเวลา  
จํานวนทุจริตในการสอบลดนอยลง   ความพรอมเพรียงในการเขารวมโครงการหรือกิจกรรมของ
นักศึกษา     ความรับผิดชอบในหนาที่  เปนตน 

๓) การสอบขอเขียน  วิชา การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี    
 

              ๒.๒. ความรู 
 

                     ๒.๒.๑   ผลการเรียนรูดานความรู 
          นักศึกษาตองมีความรูดาน การบัญชี  การเงิน  การรายงาน  และศาสตรอ่ืนที่ 

เก่ียวของดานองคกรและธุรกิจ   ความรูและความสามารถในเทคโนโลยีสารสนเทศ    ดังน้ัน 
มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู  จึงครอบคลุมความรู  ตอไปน้ี 

๑)  มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการทางการบัญช ี
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๒)  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดาน 
การบัญชี  โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

๓)  มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชแีละอ่ืนๆ โดยใชวธิีการ 
เรียนรูจากประสบการณ 

๔)  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวชิาชพี ทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 

     ๒.๒.๒   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานความรู 
             ๑) การสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มุงเนนให

ผูเรียน  มีความรูและความเขาใจใน ทฤษฏีการบัญชี  มาตรฐานการบัญชี  และการประยุกตใชความรู
ในการจัดทํา นําเสนอรายงานทางการเงิน   แกไขปญหาการปฏิบัติทางการบัญชี  การใหเสนอ
แนวทางในการพัฒนา  ปรับปรุง  แกไขระบบสารสนเทศทางการบัญชีได   
                     ๒) การเรียนรูจากสถานการณจริง  โดยการศึกษาดูงาน  หรือเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมาบรรยายเฉพาะเรื่อง 
                     ๓) การเรียนรูจากประสบการณและการถายทอดของผูทรงคุณวุฒิภายนอก  
ผูเชี่ยวชาญ  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีเฉพาะดาน หรือทุกดาน           
 

      ๒.๒.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในดานความรู 
   ๑) การทดสอบยอย 

 ๒) การสอบกลางภาค 
 ๓) การสอบปลายภาค 
 ๔) การรายงานผลการศึกษาคนควา  โครงงาน  การวิจัย  โดยการนําเสนอหนาชั้น

เรียน และเอกสารรายงาน 
 ๕) ประเมินผลจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

         ๒.๓  ทักษะทางปญญา 
 

    ๒.๓.๑   ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
                       นักศึกษาจะตองสามารถพัฒนาสติปญญาของตนเอง  โดยผูสอนตองมุงเนนให
นักศึกษาใชความเขาใจมากกวาการจํา   มีหลักการและเหตุผลในการคิด  มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะกับ
ตนเอง  และสามารถตัดสินใจ  แกปญหาได  เพ่ือใหบรรลุผลการเรียนรูตอไปน้ี 

 ๑) สามารถสืบคน  ประมวลขอมูล หลักฐาน   แนวคิดตางๆ  ในการระบุและ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง    

 ๒) สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน   ใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ    
              ๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง  ครบถวน 
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       ๒.๓.๒   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูในดานทักษะทางปญญา 
                ๑) การสอนแบบการสัมมนา อภิปรายกลุม 
                        ๒) การฝกปฏิบตัิทั้งในหองเรียน  หรือในสถานประกอบการ  และสหกิจศึกษา   
                        ๓) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญช ี
                        ๔) การสอนโดยใชกรณีศึกษา  โจทยปญหา 
 

       ๒.๓.๓    กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูในทักษะทางปญญา 
                        ๑) การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยใชกรณีศึกษา หรือโจทยปญหา 

    ๒) การรายงานผลการศกึษาคนควา  โครงงาน  การวิจัย  โดยการนําเสนอในชัน้ 
เรียนและเอกสารรายงาน 

    ๓) ประเมินผลจากรายวชิาสหกิจศึกษา 
    ๔) การประเมินผลตามสภาพจริงของผลงานที่มอบหมาย 
 

        ๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

                      ๒.๔.๑  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

             การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบใหกับนักศึกษา 
โดยสอดแทรกเขาไปในการสอนรายวิชา   มีความสําคัญอยางยิ่งตอความสามารถในการทํางาน 
รวมกับผูอ่ืนทีมี่ความแตกตางกัน   ผูสอนจะตองมีวิธทีี่จะพัฒนาคุณลักษณะในดานน้ี  หรืออาจแนะนํา
ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาดานสังคมศาสตร  เพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบัตติอไปน้ี 
              ๑)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
              ๒)  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี     
                        ๓)  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาใน
สถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน   
                        ๔)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเน่ือง 
 

    ๒.๔.๒ กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
                        ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหทําเปนงานกลุม   การทํางานที่ตองประสาน
กับนักศึกษา  บุคลากรของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก  
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    ๒.๔.๓  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ 
                       ๑)  การสัมภาษณ  การรายงานหนาชั้นเรียน  
                       ๒)  คุณภาพผลงานของนักศึกษาโดยมีเกณฑที่ตรงประเด็นกับการมาตรฐานการ
เรียนรูที่กําหนด  
                       ๓)  สังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในระหวางที่ทํางานรวมกัน 
                       ๔)  ใหผูรวมงานของนักศึกษามีสวนรวมในการประเมินผล   
 

      ๒.๕  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข  การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

    ๒.๕.๑  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข  การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

             หนาที่งานทางการบัญชีมีสวนเกี่ยวของกับการวิเคราะหตวัเลขและการสื่อสารให
เขาใจ  การออกแบบและวิเคราะหระบบสารสนเทศ    การควบคุมระบบ  การใหคาํปรึกษาเก่ียวกับ
ระบบสารสนเทศ   รวมทั้งการเปนผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดังนั้น ผูสอนจําเปนตองฝกทักษะดานน้ี
เพ่ือใหนักศึกษามีคุณสมบตัิเหลาน้ีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
             ๑)  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง  
           ๒)  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
           ๓)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
 

 ๒.๕.๒  กลยุทธการสอนดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข  การสื่อสาร และการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                    ๑)  มอบหมายงานในรายวิชาตาง ๆ  เพ่ือใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และคอมพิวเตอร   
                    ๒)  ใหนักศึกษากบัอาจารยทําโครงงาน หรือ การวิจัยรวมกัน 
                    ๓)  จัดหาชองทางใหมีการนําเสนอผลงาน  

     ๔)  สหกิจศึกษาใหเรียนรูจากการทํางานจริง 
 

 ๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข  การ 
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ใชแบบประเมินผลงานที่มอบหมาย โดยมีเกณฑการประเมินเทคนิคการ 
นําเสนอ  ความถูกตอง  การใชภาษาเขียน   ภาษาพูด   ความสามารถในการอธิบาย    

๒) การสอบภาคปฏิบัต ิ
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มคอ. ๒ 

๔๔ 
 

๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา  
      (Curriculum Mapping)   
 

 ๓.๑  ผลการเรียนรู 
                 ผลการเรียนรูในตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา มีความหมายดังนี้ 
 

๑)  คุณธรรม จริยธรรม 
๑  มีความรูความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชพี จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทศันคตทิี่ดีตอ

วิชาชีพ 
๒ มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัตติามกฎระเบียบของ

สถาบันและสังคม 
๓ สามารถบริหารเวลาและปรบัวิถชีีวติอยางสรางสรรคในสังคม 
๔ มีจิตสํานึก และพฤติกรรมทีค่ํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

อยางมีคุณธรรม 
 

๒)  ความรู 
๑ มีความรูความเขาใจแนวคดิ ทฤษฎี หลกัการ และวธิกีารทางการบญัชี 
๒ มีความรูและความเขาใจในองคความรูดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดานการ

บัญชี โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
๓ มีความรูเก่ียวกับเทคนคิการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืน ๆ โดยใชวธิีการ

เรียนรูจากประสบการณ 
๔ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ การวิจัย และวชิาชีพ ทัง้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอยางตอเน่ือง 
 

๓) ทักษะทางปญญา 
๑ สามารถสืบคนขอมูล ประมวลขอมูล และแนวคิดตาง ๆ เพ่ือนํามาใชในการระบุ

และวเิคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 
๒ สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน ใช

ทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหม
ในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
การตัดสินใจ 

๓ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
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มคอ. ๒ 

๔๕ 
 

 

๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑ สามารถปฏิบตัิและรบัผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธภิาพ 
๒ มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และปรับตวัใหเขากับ

สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
๓ มีความคิดริเริม่ สรางสรรค สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกใน

การแกไขปญหาในสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของ
ผูรวมงาน 

๔ มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวชิาชีพบัญชขีองตนเอง
อยางตอเน่ือง 

 

๕) ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑ มีทักษะการใชวิธวีิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ

แปลความหมาย และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
๒ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช

รูปแบบการนาํเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
๓ สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมในการ

เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ 
 

             ๓.๒   ความรับผิดชอบของรายวิชา 
                   ความรับผิดชอบในหลักสูตรที่มีตอผลการเรียนรู ๕ ดาน แสดงสัญญลักษณดังนี้   

 

   หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก 
๐   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 
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มคอ. ๒ 

๔๖ 
 

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ๑) คุณธรรม จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง
ปญญา 

๔) ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

๕) ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
 และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

หมวดวิชาเฉพาะ                   

          กลุมวิชาชีพพื้นฐาน                   

xxxx๑๑๑  หลักการบัญชีขั้นตน                   
           กลุมวิชาชีพ                   

xxxx๑๑๒    การบัญชีขั้นกลาง ๑                   
xxxx๒๑๑    การบัญชีขั้นกลาง ๒                   
xxxx๒๒๑   การบัญชีตนทุน ๑                   
xxxx๓๑๑   การบัญชีขั้นสูง๑                   
xxxx๓๑๒   การบัญชีขั้นสูง ๒                   
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มคอ. ๒ 

๔๗ 
 

 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ๑) คุณธรรม จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง

ปญญา 
๔) ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

๕) ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
 และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

xxxx๓๒๑   การบัญชีตนทุน ๒                   
xxxx๓๓๑   การสอบบัญชี                   
xxxx๓๕๑  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ                     
xxxx๓๕๒  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี                      
xxxx๓๖๑   การภาษีอากร ๒                   
xxxx๔๓๒   การควบคุมและการตรวจสอบภายใน                        
xxxx๔๔๑   การจัดทําและวิเคราะหงบการเงิน                    
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มคอ. ๒ 

๔๘ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ๑) คุณธรรม จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง
ปญญา 

๔) ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

๕) ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
 และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

              กลุมวิชาชีพเลือก                   

xxxx๔๑๑   ทฤษฎีการบัญชี                     
xxxx๔๒๑   การบริหารตนทุน                   
xxxx๔๓๑  ปญหาการสอบบัญชี                      
xxxx๔๓๓   การควบคุมและตรวจสอบระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
xxxx๔๓๔   การกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพบัญชี                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
xxxx๔๔๒   การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี                   
xxxx๔๔๓    การงบประมาณยุคใหม                   
xxxx๔๕๑   การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
xxxx๔๕๒   ระบบฐานสารสนเทศทางการบัญชี                   
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มคอ. ๒ 

๔๙ 
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ๑) คุณธรรม จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง

ปญญา 
๔) ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

๕) ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
 และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

xxxx๔๕๓   โปรแกรมสําเร็จรูปดานการวางแผนทรัพยากร
องคการในทางการบัญชี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
xxxx๔๕๔   โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี                   
xxxx๔๕๕   ประเด็นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี                   
xxxx๔๖๑   การบัญชีเฉพาะกิจ ๑                   
xxxx๔๖๒   การบัญชีเฉพาะกิจ ๒                   
xxxx๔๖๓   การบัญชีเฉพาะกิจ ๓                   
xxxx๔๖๔   การบัญชีธนาคาร                   
xxxx๔๖๕   การบัญชีระหวางประเทศ                   
xxxx๔๘๑   การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                   
xxxx๔๘๒   สหกิจศึกษา                    
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มคอ. ๒ 

๕๐ 
 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ๑) คุณธรรม จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง

ปญญา 
๔) ทักษะความสัมพันธ 
ระหวางบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห 
เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร 
 และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 

xxxx๔๙๑   การวิจัยทางบัญชี                   
xxxx๔๙๒   สัมมนาการบัญชีการเงิน                   
xxxx๔๙๓   สัมมนาการบัญชีบริหาร                   
xxxx๔๙๔   สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี                   
xxxx๔๙๘   ปญหาพิเศษทางการบัญชี                   

849



มคอ. ๒ 

๕๑ 
 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย วาดวย 
เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี    
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  
  

๒.๑  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตร 
       ๑)  มหาวิทยาลยัพัฒนาตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา เก่ียวกับกระบวนการทวนสอบเปน

ตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาในองคประกอบ ที่ ๒  การเรียนการสอน   และทําความเขาใจใหตรงกันทั้ง
สถาบันเพื่อใหสามารถปฏิบัติได 

       ๒)  รองคณบดีฝายวชิาการ ตรวจสอบประมวลการสอนรายวิชา หรือแผนการสอน
รายวิชาในแตละภาคเรียน เพ่ือใหม่ันใจวาผูสอนหรือผูรับผิดชอบรายวิชาไดระบปุระเด็นมาตรฐานผล
การเรียนรูของรายวิชานั้น รวมทั้งวธิีการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา อยางครบถวน 
สมบูรณ และสามารถปฏิบตัิได  

       ๓)  คณบดี หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดใหมีคณะกรรมการทําหนาที่  
ตรวจสอบ และใหความเห็นตอขอสอบ เพ่ือใหม่ันใจวาวธิีการวัดและประเมินผลมีความตรงประเด็นกับ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในประมวลการสอนกอนที่จะมีการสอบ    และการวัดประเมินผล
การเรียนของนักศึกษาเพ่ือใหม่ันใจถงึสัมฤทธิผ์ลดานมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา กอนที่จะมี
การประกาศผลการสอบ 

      ๔)  การประเมินคุณลกัษณะมาตรฐานผลการเรียนรูจากผูใหการฝกหัดงาน  ผูควบคุม
การฝกหัดงาน  อาจารยนิเทศงาน 

 

            ๒.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากทีนั่กศึกษาสําเร็จการศึกษา  
       ๑)  การวิจัยสถาบัน ในหัวขอ ตอไปน้ี   
                     การติดตามบัณฑิต   ประเด็นการวิจัย  การไดงานทํา  ระยะเวลาการไดงานทําหลัง
จบการศึกษา  อัตราเงินเดือนเร่ิมแรก   ความม่ันใจของผูสําเร็จการศกึษาในการเขาสูกระบวนการทาง
วิชาชีพบัญชี  รวมทั้งความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
       ๒)  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  เชน  การวิจัยในชั้นเรียน  การวิจัยเชิงสํารวจ 
หัวขอ ความคดิเห็นของบัณฑิตที่มีตอหลกัสูตร  การจัดการเรียนการสอน   และการพัฒนาอาจารย 
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๕๒ 
 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
๑) นักศึกษาตองเรียนและลงทะเบียนครบตามโครงสรางที่หลักสูตร  ไมนอยกวา ๑๓๒

หนวยกิต  
๒) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐  ตามขอบังคับมหาวิทยาลยัการ

บัญชีไทย  วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี    
 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย 
 

๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
               ๑)  การปฐมนิเทศอาจารยใหมเรื่องบทบาท ความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูของ
นักศึกษาในรายวิชา  

     ๒) ชี้แจงปรัชญา วตัถปุระสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เก่ียวของ เชน 
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตาง ๆ  

     ๓)  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย
เพ่ือพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

     ๔)   ใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลอืและใหคําแนะนําปรึกษา 
     ๕)   ทดสอบสอน    ประเมินการสอน 

 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย   
     ๑)   จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
     ๒)  การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย การรวม

เครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย  
     ๓)   การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพดานอ่ืน ๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ 

การนําเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น   
 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การบริหารหลักสูตร  
  

๑.๑  เปาหมายการบริหารหลักสูตร 
 ๑)  พัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานสากล และตรงกับความตองการใน
การพัฒนาประเทศ 
               ๒)  หลักสูตรไดรับการรับรองปริญญาจากสภาวิชาชีพบัญช ี
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๕๓ 
 

               ๓)  หลักสูตรมีการดําเนินการไดคุณภาพและมาตรฐาน ตามผลการตรวจสอบจาก
สํานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา ไดบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพรภายในป
การศึกษา ๒๕๕๖ 
 ๔)  หลักสูตรจะตองไดรับการปรับปรุงทกุ ๕ ป 
 

 ๑.๒  ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
๑)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวแทนอาจารยประจําหลักสูตร  ตัวแทนจากผูมีสวนเกีย่วของจากคณะ/มหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ทําหนาทีกํ่ากับดูแลการดําเนินการของแตละหลักสูตรทั้งทางดานวิชาการและการ
พัฒนานักศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

๒)  มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา 
๓)  มีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํารายละเอียดวชิา การรายงานผลรายวชิาและ

หลักสูตร การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามกําหนดเวลา 
      ๔)  มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน  ระบุ ผลการดําเนินงาน  ปญหา  อุปสรรค  และ

แนวทางแกไขปญหา ในการบริหารหลักสูตร อยางนอย ปละ ๒ คร้ัง 
 

๑.๓  การประเมินผลการบริหารหลักสูตร 
       ๑)  หลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

กระทรวงศึกษาธิการ   และ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรอง 
       ๒)  หลักสูตรไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพบญัชี 
       ๓)  มีจํานวนรายวชิาเรียนที่มีภาคปฏิบัติและวิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา 

คนควาความรูใหมไดดวยตนเอง 
        ๔)  มีการประเมินหลักสูตร ทุกส้ินปการศึกษาและครบรอบหลักสูตร โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗  
 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 

๒.๑  การบริหารงบประมาณ 
๑)  มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจําป ใหกับคณะทั้งงบประมาณแผนดิน

และเงินรายไดเพ่ือ จัดหา ตํารา สื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ  วัสดุ ครุภัณฑอยางเพียงพอ  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และการสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู 
        ๒)  คณะจัดใหมีผูรับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณเพ่ือใหการดําเนินการ
ตางๆ ของคณะเปนไปตามแผนงานและสามารถใชงบประมาณเพือ่กอใหเกิดประโยชนแกนักศกึษาให
มากที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ  
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๕๔ 
 

 ๒.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
                  คณะมีความพรอมดานหนังสือ  ตํารา และสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักวิทยบริการ
ที่เปนผูรับผิดชอบการใหบริการแกนักศกึษา  อาจารย   และบุคลากรของมหาวิทยาลัย   การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่ใชในการเรียน ไดแก  หนังสือ  ตํารา  ฐานขอมูล  อุปกรณสนับสนุนการเรียน  อยู
ในความรับผดิชอบรวมกันระหวางคณะกับสํานักวทิยบริการ 
 

๒.๓  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเตมิ 
         ๑)  ภาควิชาจัดทําขอเสนองบประมาณครุภัณฑและอุปกรณการเรียนการสอนตอคณะ

ในทุกปงบประมาณ 
       ๒)  มหาวิทยาลยัจัดสรรงบประมาณประจําป  เพ่ือการจัดทรัพยากรการเรียนการสอน  

ตํารา  วารสารทางวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหกับคณะและภาควิชา  
 

             ๒.๔  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
                  ในการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  คณะไดกําหนดเกณฑในการประเมิน  ดังนี้ 
                 ๑)   เคร่ืองคอมพิวเตอร ตอ  หัวนักศึกษาจริง   เทากับ   ๑๐  เครื่อง  ตอ  ๑    คน 
                 ๒)  รายจายเก่ียวกับทรัพยากรในหองสมุด ตอหัวนักศกึษา  จําแนกเปนประเภท ดังนี้ 
  - หนังสือ  ตํารา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒,๐๐๐   บาทตอ   ๑   คน 
  - สื่อส่ิงพิมพ  ประเภท วารสาร  นิตยสาร          ๑,๐๐๐   บาทตอ   ๑   คน   
  - ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนขอมูล                    ๑๐,๐๐๐  บาทตอ   ๑   คน 
              ๓)   มีหองเรียน หองปฏิบัติการทางวิชาชีพบัญชี  หองปฏิบัตกิารคอมพิวเตอร 
โปรแกรมสําเร็จรูป  และอุปกรณสนับสนุนการเรียนอ่ืนตามความจําเปนอยางครบถวน  ทันสมัย  และ
อยูในสภาพพรอมใช  โดยมีการตรวจสอบและจัดทําเปนสถิติเพ่ือรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลยั 
                 ๔)   มีการใชทรัพยากรรวมกัน เพ่ือทําใหเกิดการประหยัดงบประมาณ 
 

๓. การบริหารคณาจารย 
 

 ๓.๑ การรับอาจารยใหม   
 

                     ๓.๑.๑   การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม    
                    รองคณบดีฝายวิชาการเปนผูกํากับดูแลจํานวนอาจารยเพ่ือใหมีสัดสวนนักศึกษาตอ
อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลกัสูตร ระดับปริญญาตรี ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาโดยจะตองระบุคณุสมบัติ ประสบการณของอัตราอาจารยใหม หรืออัตราอาจารยทดแทน  

       มีระบบการคัดเลือกทีโ่ปรงใส  ตรวจสอบได และสามารถดําเนินการใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  
                  จัดใหมีการปฐมนเิทศ เพ่ือชี้แจงใหเขาใจเก่ียวกับ ปรัชญาวตัถุประสงคของหลกัสูตร 
ความรับผิดชอบตอหลักสูตร    
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๕๕ 
 

                      ๓.๑.๒   การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย   
      ผูบริหารคณะ  ผูบริหารหลักสูตร  จัดใหมีการพัฒนาความรูและทกัษะแกอาจารย 

ใหตรงความตองการของคณะ เพ่ือใหอาจารยสามารถปฏิบตัิงานในภารกิจตางๆ  ไดอยางมีคุณภาพ 
และประสทิธภิาพ โดยใหการสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาอาจารยในทุกรูปแบบภายใต
งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรร   ดังนี้ 

                   ๑) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน   เชน มีระบบอาจารยพ่ีเลี้ยง  
อบรมวิธีการสอน  การเขียนบทความทางวิชาการ   การวิจัย  การวางแผนและการเขียนประมวลการ
สอนรายวิชา    การผลิตสื่อ   ตํารา   การสัมมนา  เปนตน 

                   ๒) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน  เชน การใหการศึกษาดูงาน  การ
สงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานวิชาการเพ่ือการขอตําแหนงทางวิชาการ    ใหทุนการศึกษาตอใน
สาขาวิชาที่คณะตองการหรือมีความจําเปน  

 

 ๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
       คณะจัดใหมีการทํางานรวมกัน  โดยจัดโครงสรางองคการของคณะเปนฝายตางๆ  
เพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจหลัก  เชน   ฝายวิชาการและวิจัย    ฝายพัฒนานักศึกษา  และฝายกิจการ
พิเศษ  แตละฝายมีการแตงตั้งคณะกรรมการฝาย  เพ่ือใหเกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  รวมมือกันทํางาน   โดยฝายวิชาการจะรับผิดชอบในการวางแผน  การติดตาม และทบทวน
หลักสูตร    
 

 ๓.๓  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ   
                    มหาวิทยาลัยมีระเบยีบปฏิบัตเิก่ียวกบัการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  ซึ่งคณะจะเปนผู
เสนอแตงตั้งผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  ตามที่คณะกําหนด  ไดแก  ระดับวุฒิการศกึษา  ประสบการณ
การทํางานและประสบการณดานวิชาการ  ผลงานที่ประจักษ     นอกจากน้ีคณะมีนโยบายใหเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิ  ผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีชื่อเสียงและเปนแบบอยางที่ดี   มาบรรยายพิเศษในรายวิชา
ตางๆ  ในกลุมวิชาชีพบังคบั  หรือวิชาชพีเลือก  ไดไมเกินกวา  ๖  ชั่วโมง    โดยไดรับความเห็นชอบ
จากรองคณบดีฝายวิชาการ  และบรรจุอยูในแผนการสอนอยางชัดเจน 
 

๔.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  

๔.๑ การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง   
                    บุคลากรสายสนับสนุน  ประกอบดวย  เลขานุการคณะ   เจาหนาที่ธุรการคณะ   เวป
มาสเตอร    ผูควบคุมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร   มีคุณสมบัติอยางนอยสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  สาขาที่ตรงกบัความจําเปน   และประสบการณในการทํางานอยางนอย ๒ ป  และ
สามารถใชคอมพิวเตอรได 
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๕๖ 
 

 ๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน   
                    บุคลากรสายสนับสนุนทกุตําแหนง   ไดรับการอบรม  สัมมนา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และทักษะทีค่ณะตองการ  ทั้งน้ีเพ่ือใหการบริการแกอาจารยเปนไปอยางเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 

๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 

๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืน ๆ แกนักศึกษา  
                     คณะจัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา  และระบบการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทุกคนอยาง
เสมอภาคโดยอาจารยทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา  มีชัว่โมงใหนักศึกษาเขาพบ  ไมนอย
กวา  ๙  คาบตอสัปดาห   สวนการบริการดานการศึกษานักศึกษาทกุคนสามารถติดตอขอรับบริการ
ไดที่สํานักงานคณบดี 
 

 ๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา   
                   มหาวิทยาลยัมีกฎระเบียบที่เปดโอกาสใหนักศึกษาสามารถอุทธรณในเรื่องตาง ๆ ได 
โดยเฉพาะเร่ืองวิชาการ  และมีกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลาน้ัน  เชน ในกรณีนักศึกษา
มีขอสงสัยเก่ียวกับ ผลคะแนนและเกรด  สามารถยื่นคาํรองผานอาจารยที่ปรึกษา  และอาจารยผูสอน
ตอรองคณบดีฝายวิชาการเพ่ือขอใหพิจารณาและชี้แจงรายละเอียดของคะแนนใหแกนักศึกษา 
 

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต   
                 ๑)  มหาวิทยาลยัมีนโยบายใหทุกคณะวชิาจัดการสํารวจความตองการของ
ตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพ่ือการประกันคุณภาพ ในทุกปการศึกษา 
              ๒)  คณะและภาควิชานําผลการวิจัยจากขอ ๖.๑ มาทบทวนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

 
 

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละปการศึกษา มีดังนี้ 
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มคอ. ๒ 

๕๗ 
 

ตัวบงชีแ้ละเปาหมาย ปการศึกษา 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มี
สวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๒.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญช ี
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๓.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๔.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของ   ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖   
ภายใน ๓๐ วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

๕.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดป
การศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปที่แลว   
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มคอ. ๒ 

๕๘ 
 

ตัวบงชีแ้ละเปาหมาย ปการศึกษา 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๘.  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๙.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๐. จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๑๑.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมทีมี่ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐   
      

    
 
 

 
 
 

๑๒.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติที่มีตอ
บัณฑิตใหมไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

     
 
 

๑๓. อาจารยผูสอนไดรับการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาภายหลังการเรียน รอยละ ๑๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๔. จํานวนนักศึกษาที่รบัเขาเปนไปตามแผน 
 

     

๑๕. บัณฑิตทีไ่ดงานทําไดรับเงินเดือนเร่ิมแรกไม
ต่ํากวาเกณฑก.พ. กําหนด 
 

     
 

รวมตวับงชี้ (ขอ) ในแตละป 
 

๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๕ 

ตัวบงชี้บงัคับ (ขอที่ )  
 

   ๑-๕     ๑-๕     ๑-๕   ๑-๕    ๑-๕ 

ตัวบงชีต้องผานรวม (ขอ) ๙ 
    

๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
 

 

เกณฑประเมิน : หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้ ตัว
บงชี้บังคบั (ตวับงชีท้ี่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และมีจํานวนตวับงชี้ที่มีผลดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม  โดยพิจารณาจากจํานวนตวับงชี้บังคับและตัวบงชี้
รวมในแตละป 
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มคอ. ๒ 

๕๙ 
 

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 

๑.๑  การประเมินกลยุทธการสอน    
 

        กระบวนการที่ใชประเมินและปรับปรุงกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพ  และบรรลวุตัถุประสงคการเรียน   ใหพิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารย
ผูสอนจะตองประเมินผูเรียนวามีความเขาใจในเนื้อหาของบทเรียนหรือไม  โดยประเมินจากการ
ทดสอบยอย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการถาม และการตอบคําถามในชั้นเรียนของ
นักศึกษา   และการอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา     ซึ่งเม่ือรวบรวมขอมูลดังกลาวขางตนแลว  ก็ควร
สามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจเนือ้หาของบทเรียนตามวตัถุประสงคการเรียน
หรือไม  หากผูเรียนมีความเขาใจเน้ือหาบทเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดหรือไมเปนไปตาม
วัตถุประสงคการสอน   ควรไดมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงวธิีสอน  เครื่องมือหรือส่ือการสอน  
รวมทั้งอาจตองจัดลําดับเนื้อหาบทเรียนเพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ 

     การทดสอบกลางภาคเรียน  และการสอบไลปลายภาคเรียน  จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมี
ความเขาใจในเนื้อหาที่ไดสอนไปหรือไม   หากพบวามีปญหาก็สมควรไดมีการวจัิยเพ่ือหาสาเหตุและ
แนวทางการสอนที่จะทําใหผูเรียนมีความเขาใจงายขึ้นและมากขึ้น   และสามารถสอบผานเกณฑที่
กําหนดได  

 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
   

       ใหนักศึกษาประเมินคณุภาพการสอนของอาจารย  ทั้งในดานทักษะกลยุทธการสอน  
ความรับผิดชอบในการสอน  ความสามารถในการถายทอดความรู    การชี้แจงประมวลการสอน
รายวิชา    การใชสื่อการสอนประกอบ   ทั้งน้ีใหทําทุกรายวิชาทีเ่ปดดําเนินการสอน  และใหสรปุผล
การประเมินคณุภาพใหกับอาจารยผูสอน  เพ่ือเปนขอมูลยอนกลับและนําไปปรับปรุงการสอนอยาง
ตอเน่ือง 
 

๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  ใหดําเนินการเม่ือนักศึกษาเรยีนอยูในชั้นปที่ ๔ และการ

ออกปฏิบัติงานในการสหกิจศึกษา เปนเวลา  ๔ เดือน (ถามี)    การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจึง
ตองดําเนินการทั้งในลักษณะการประเมินหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ  ในสถาบนั   ใน
วิชาสหกิจศึกษา  และรายวชิาที่มีการเรียนการสอนนอกสถาบัน    เพ่ือนําผลมาปรับปรุงกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา 
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มคอ. ๒ 

๖๐ 
 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   
การประเมินคณุภาพการศึกษาประจําป  ตามตวับงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ 

๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคณุวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย ๑ คน 
ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลยั  และควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีเกณฑการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวชิา
การบัญชี ดังนี้ 
           ๑)  ตัวบงชี้บังคบั(ตัวบงชี้ที่ ๑-๕) มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และ 
           ๒)  มีจํานวนตัวบงชี้ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตัวบงชี้รวม  
โดยพิจารณาจากจํานวนตวับงชีบ้ังคับและตวับงชี้รวมในแตละป 
           ๓)  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามตัวบงชีท้ี่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร ตองสอดคลองกับการประกันคณุภาพภายในจะตองมีระดับคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ตอเน่ืองกัน ๒ ป 
 นอกจากนี้มหาวิทยาลยัยังไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดง
การปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ ๓ ป  และมี
ประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง ทุก ๕  ป 
 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   
 จากการรวบรวมขอมูล   การดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  และการวิจัยสถาบนั              
จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา   กรณีปญหาที่พบให
จัดลําดับความสําคัญ  และความจําเปน  เพื่อวางแนวทางการแกไขปญหาใหเหมาะสมกับเวลา  เชน  
ปญหาการเรียนการสอนเฉพาะรายวิชา   ควรไดดําเนินการแกไขในภาคเรียนตอไป   หรือปญหาในเชิง
นโยบายควร ใหมหาวิทยาลัยไดรับทราบและดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย  อยางไรก็ตาม
ผูบริหารระดับคณะวชิาจะตองดําเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทั้งฉบับทุก ๆ   ๔  ป  ทั้งน้ีเพ่ือใหหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการพัฒนาประเทศ 
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๑

ตัวอยาง มคอ. ๓ 
รายละเอียดของรายวิชา 

 
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ

บริหารจัดการของแตละรายวิชาเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของเน้ือหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะ
ไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือ
สื่อทางวิชาการอ่ืนๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากน้ียังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชา
และกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังน้ี 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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๒

ตัวอยาง รายละเอียดของรายวิชา  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาบัญช ี
 
 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 

 

๑.  รหัสวิชาและช่ือวชิา 
  xxx๑๑๑  หลกัการบัญชีขั้นตน 
              (Introduction to Accounting Principles) 
 
๒.  จํานวนหนวยกิต 
 ๓  หนวยกิต (๓-๐-๖) 
 
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 หลักสูตร                    บัญชีบัณฑติ 
          ประเภทของรายวชิา     กลุมวิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
 
๔.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา       ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี   
 อาจารยผูสอน                        ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี  
  
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
 ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๕๔ 
           ชั้นปที่ ๑ 
 
๖.  รายวชิาที่ตองเรยีนมากอน(Pre-requisite) (ถามี) 
 ไมมี 
 
๗.  รายวชิาที่ตองเรยีนพรอมกัน(Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
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๓

๘.  สถานที่เรียน 
 คณะบริหารธรุกิจ  ภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
 
๙.  วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
 วันที่ ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
 

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 

๑.  จุดมุงหมายของรายวชิา 
           ๑.๑    เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจหลักการบัญชี  แมบทการบัญชี  จรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี  กฎหมายที่เก่ียวของกับการบัญชีและวชิาชีพบญัชี  
            ๑.๒    เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถในการจัดทําบญัชีและงบการเงินสําหรับกิจการ
ใหบริการและกิจการพาณิชยกรรม  ภาษีมูลคาเพ่ิม  สมุดรายวันเฉพาะ  บัญชีคมุยอดและบัญชีแยก
ประเภทยอย  ระบบใบสําคญั  และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี   
  
๒.  วัตถุประสงคในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
            ๒.๑  เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการจัดทําบัญชี  การจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามขอบังคับ
ของกฎหมาย 
          ๒.๒  เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีผลการเรียนรูทีค่าดหวังใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัชี   
 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑.  คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการบัญชี  แมบทการบัญชี  วงจรการบัญชี  การบัญชีสําหรับภาษีมูลคาเพ่ิม  การจัดทํางบ

การเงินสําหรับกิจการใหบริการ    และกิจการพาณิชยกรรม ระบบใบสําคัญ สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอด
และบัญชีแยกประเภทยอย  การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี    จรรยาบรรณของวิชาชีพการ
บัญชี 

Principles of accounting; accounting framework; accounting cycle; accounting for value 
added tax;  financial statement preparation for servicing  and merchandising  firms; voucher 
system; special  journals; control account and subsidiary ledgers; the application of accounting 
software; accounting professional ethics. 
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๔

๒.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตั ิ การศึกษาดวยตนเอง 

๔๕ ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา 

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 
และขอตกลงของกลุม
เรียน 

ไมมี ศึกษาดวยตนเอง ๖ 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

 

 
๓.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล 
 อาจารยผูสอนในชั่วโมง Home Room หรือรายกลุมตามตองการ ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห 
 
 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
 

 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองการพัฒนา 
      ๑.๑.๑ มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ   มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ  
                ๑.๑.๒ มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม   
                ๑.๑.๓  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม  
                ๑.๑.๔  มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
 

 ๑.๒  วิธีการสอน 
        -  สอนหัวขอจรรยาบรรณของนักบัญชี และความสําคัญของการรักษาจรรยาวิชาชีพ พรอม
ยกตัวอยาง 
        -  กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางทีเ่ก่ียวของกับจรรยาบรรณวชิาชีพบัญชี ทีเ่ปนเหตุการณที่
เกิดขึ้น และนาํมาอภิปรายกันในชั้นเรียนวันละ ๑ -๒ เรื่องโดยใชเวลา ๑๕ นาทีกอนเรียนเน้ือหาวิชา  
        -  การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการสอนทุกคร้ัง 
        -  กําหนดกติกาการเขาเรียน  การสงงาน  และการมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศที่
สงเสริมใหเกิดการเรียนรูในชั้นเรียน ใหนักศึกษาไดปฏิบัต ิ
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 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
        -  ประเมินผลจากพฤติกรรมการเขาเรียน การสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาตามที่
กําหนด 
        -  ประเมินผลจากการแสดงความคดิเห็นในเชิงคณุธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพจาก
การอภิปราย กรณีเหตุการณจริง  และกรณีศึกษา 
        -  ประเมินผลจากการสอบกลางภาค โดยทดสอบความรูและความเขาใจหลักการ
จรรยาบรรณวชิาชีพบัญชี  
 

๒.  ความรู 
 

 ๒.๑  ความรูที่ตองการพัฒนา 
        ๒.๑.๑  มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการทางการบัญช ี

       ๒.๑.๒  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดานการ 
บัญชี  โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 

       ๒.๑.๓  มีความรูเก่ียวกับเทคนคิการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการเรียนรู 
จากประสบการณ 

       ๒.๑.๔  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวชิาชพี ทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
 

 ๒.๒  วิธีการสอน 
        บรรยาย  อภิปราย  ทําแบบฝกหัด   กรณีศึกษา   มอบหมายใหหาตัวอยางเอกสารทางบัญชี  
เพ่ือนํามาบันทึกบัญชตีามวงจรการบัญชี ตามหัวขอท่ีไดรับมอบหมาย โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 

 ๒.๓  วิธีการประเมินผล 
                   -  ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัด หรอืกรณีศึกษา  ที่มอบหมายใหทํา 
        -  การทดสอบยอย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค 
 

๓.  ทักษะทางปญญา 
 

 ๓.๑  ทักษะทางปญญาที่ตองการพัฒนา 
       ๓.๑.๑ สามารถสืบคน  ประมวลขอมูล หลักฐาน   แนวคิดตางๆ  ในการระบุและวิเคราะห  

ปญหาไดดวยตนเอง    
       ๓.๑.๒ สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน   ใชทักษะทางวิชาชีพ

และดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ    
        ๓.๑.๓ สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง  ครบถวน 

864



มคอ. ๓ 

 
 

๖

 ๓.๒  วิธีการสอน 
        -  ทําแบบฝกหัดโดยใชโจทยปญหาคอนขางซับซอน 
                   -  การอภิปรายกลุมเก่ียวกบักรณีศึกษาและนําเสนอ 
        -  มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเก่ียวกับเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา 
 

 ๓.๓  วิธีการประเมินผล 
        -  การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค   
                  -   ผลงานกลุม 
 

๔.  ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 
 

 ๔.๑  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการพัฒนา 
        ๔.๑.๑   สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
       ๔.๑.๒   มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน  และปรับตัวใหเขากับสถานการณ
และวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี     
       ๔.๑.๓   สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน   
       ๔.๑.๔   มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเน่ือง 
 

 ๔.๒  วิธีการสอน 
        -  จัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา 
                  -  มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเก่ียวกบัเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา 
 

 ๔.๓  วิธีการประเมินผล 
        -  ใหนักศึกษาประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม 
        -   ผลงานกลุม 
 

๕.  ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่องการพัฒนา 
       ๕.๑.๑  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง  
       ๕.๑.๒  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
       ๕.๑.๓  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
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๗

 ๕.๒  วิธีการสอน 
        - จัดกลุมวิเคราะหกรณีศึกษา 
                  - มอบหมายงานใหทําเปนกลุมเก่ียวกบัเนื้อหาที่เรียนโดยใหกลุมเปนผูกําหนดหัวขอศึกษา
และนําเสนอในชั้นเรียน 
 

 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 
        -  การสอบกลางภาค  การสอบปลายภาค 
                  -  ผลงานกลุมและการนําเสนอในชั้นเรียน 
 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/ สื่อที่ใช 

(ถามี) 

ผูสอน 

๑ แนะนํารายวิชา ความหมายของการบัญช ี
วัตถุประสงคของการบัญช ีแมบทการบญัชี 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔ บรรยาย +กรณีศึกษา 
ยกตัวอยางเหตุการณ
จริงในปจจุบัน 
/แมบทการบญัชี และ 
พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.
๒๕๔๓ (ฉบับจริง) 
/ PPT 
/www.fap.or.th 

ผศ.ญาดา 

๒-๓ รายงานทางการเงิน สมการบัญชี การ
วิเคราะหรายการ การบันทกึขอมูลทางการ
บัญชีในสมุดรายวันทัว่ไป การผานรายการ
สมุดบัญชีแยกประเภท การจัดทํางบทดลอง
เฉพาะธุรกิจบริการ 

๘ บรรยาย ถามตอบ  
ฝกทําแบบฝกหัดและ
โจทยปญหา 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 
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๘

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

๔-๕ การปรับปรุงรายการและการ
จัดทํางบการเงิน 

๘ - บรรยาย 
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา 
- ทดสอบยอย 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 

๖-๗ กระดาษทําการ การปดบัญชี 
การโอนยอดคงเหลือบัญชถีาวร 

๘ - บรรยาย + กรณีศึกษา 
ตัวอยางงบการเงิน กระดาษ
ทําการ 
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 

๘ การบันทึกบญัชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเน่ือง  
การบันทึกบญัชีสินคาคงเหลือ
แบบสิ้นงวด 

๔ - บรรยาย +กรณีศึกษา 
ตัวอยางเอกสาร การซ้ือ-ขาย
สินคา 
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 

๙ สอบกลางภาค  
 

  สอบ
ขอเขียน 

๑๐-๑๑ กระดาษทําการ รายการปดบัญชี 
ธุรกิจพณิชยกรรม 
การบันทึกบญัชีเก่ียวกับ
ภาษีมูลคาเพ่ิม การบันทึก
รายการทางบญัชี และการจัดทํา
งบการเงิน 

๘ - บรรยาย +กรณีศึกษา   
- ฝกทําแบบฝกหัดและโจทย
ปญหา 
- ทดสอบยอย 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 

๑๒ สมุดรายวันเฉพาะ ๔ - บรรยาย 
- ฝกหัดทําแบบฝกหัด 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 
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๙

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

๑๓ ระบบใบสําคญั ๔ - บรรยาย 
- ฝกหัดทําแบบฝกหัด 
/PPT 
/www.setsmart.com 

ผศ.ญาดา 

๑๔-๑๕ การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญช ี

๘ - ทดลองใช  โปรแกรมGL 
สําหรับธุรกิจขนาดยอม 
 

ผศ.ญาดา 

๑๖ รายงานผลการศึกษา ที่
มอบหมายใหทําเปนงานกลุม  
ตามหัวขอที่นกัศึกษากําหนดเอง 

๔ - นําเสนอ 
- อภิปราย 
- ซักถาม 
 

ผศ.ญาดา 

๑๗ สอบปลายภาค 
 

   สอบขอเขียน 

                   รวม 
 

๖๐   

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่ 
ผลการ
เรียนรู 

วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 
สัปดาหที่
ประเมิน 

สัดสวนของการ
ประเมินผล 

 
๑ 

 
๑,๒,๓,๕ 

การทดสอบยอย 
การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค 

๕ และ ๑๐ 
๙ 
๑๗ 

๑๐ % 
๓๕% 
๓๕% 

 

๒ ๓,๔,๕ 

 

รายงานกลุม  และ การนําเสนองาน
และแบบฝกหัดหนาชั้นเรียน 
 

 

๑๖ 
 

๑๐% 
 

๓ ๑,๒,๓,๔,๕ 

 

การสังเกตพฤติกรรมระหวางเรียน  
ผลงานกลุมอภิปราย  
 

 

ทุกสัปดาห 
 

 

๑๐% 
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๑๐ 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  เอกสารและตําราหลัก 
 - หลักการบัญชีขั้นตน 
 

๒.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 - หนังสือ Accounting Principles   
           - หนังสือหลักการบัญชีขั้นตนของสถาบันการศึกษา หรือ สถาบันวชิาชพี 
 

๓.  เอกสารและขอแนะนํา 
 -  เว็บไซดที่เก่ียวของกับหัวขอประมวลรายวิชา เชน สภาวิชาชีพบญัชี ตลาดหลกัทรัพยแหง
ประเทศไทย 
 

 
หมวดที่ ๗ การประเมินผลและปรับปรุงการดําเนินงานของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
             วิธีการประเมินประสิทธิผลในรายวิชาโดยนักศึกษา   มีดังนี้ 
           -  แบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดใหมีการประเมินการสอนอาจารยผูสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 
          -   แบบประเมินผลการสอนอาจารยผูสอน  ซึ่งเปนแบบประเมินผลการสอนที่อาจารยผูสอนจัดทํา
ขึ้นเพื่อใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกีย่วกับการสอนของอาจารยผูสอนในระหวางภาคการศกึษา และ
ปลายภาคการศึกษา  ในรปูแบบตาง ๆ  เชน   การส่ือสารระหวางนักศึกษากบัอาจารยผูสอนผานเว็บบอรด 
การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับวิธีการสอนของอาจารย   เปนตน 
 

๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 
           วิธีการประเมินการสอนเพ่ือใหไดขอมูลการสอน  มีดังนี้ 
 -   ผลการสอบของนักศึกษา และการวิเคราะหขอสอบเพื่อตรวจสอบมาตรฐานของขอสอบ 
 - การสังเกตการสอนของภาควิชา โดยแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหรือจากการสังเกตการสอน
จากอาจารยในภาควิชา 
 -  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
                ภาควิชากําหนดใหการปรับปรงุการสอนในรายวิชา  ดังนี้ 
          -  การจัดทําการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา   และวิเคราะหผลจากรายงานเพื่อนํามา
ปรับปรุงการสอน 
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๑๑ 

            -  การสัมมนาอาจารยผูสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  โดยใชขอมูลที่ไดจากการประเมินการ
สอน ผลการวจัิยในชั้นเรียน   
 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา ไดจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา การ
สอบถามนักศกึษา การพิจารณาผลการทดสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค โดยอาจมี
การดําเนินการดังนี้ 
 - ตั้งคณะกรรมการกํากับมาตรฐานผลการเรียนรู   หรือกรรมการจากภาควิชาตรวจสอบความถูก
ตองการประเมินผลในการเรียนรูของนักศึกษา   การสอบทานความตรงประเด็นของขอสอบ การวัดและ
ประเมินผลการสอบ 
 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 
               การนําผลการประเมินจาก ขอ ๑ ๒  และ ขอ ๔  มาทบทวน และวางแผนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธผิลของรายวิชา  ในเรื่องเก่ียวกบั 
              - อาจารยผูสอน   
              - การจัดตารางเรียนของนักศกึษา   การสอนเสริมใหนักศกึษา 
              - การทบทวนและปรับปรุง  ลําดับเนื้อหาการสอน   วิธีการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน    มาตรฐานขอสอบ    
              - การวิจัยในชั้นเรียน  
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๑

ตัวอยาง มคอ. ๔ 
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

                 
                   รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง 
ขอมูลเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมทีนั่กศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝก
ภาคสนาม หรอืสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถงึวัตถปุระสงคและรายละเอยีดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ 
ตลอดจนความรู ความเขาใจท่ีนักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรอืวิธีการในการ
ปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพฒันาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม 
 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี ้
 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยทั่วไป 
หมวดท่ี ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
หมวดท่ี ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
หมวดท่ี ๖ การประเมินนักศึกษา 
หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
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๒

ตัวอยาง รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
 
 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
  
 

วิทยาลัย/คณะ/ ภาควิชา  คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาบัญชี   
 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลโดยทั่วไป 
 

๑.รหัสและช่ือรายวชิา     
          ๑.๑  รหัสรายวิชา   xxx๔๘๒ 
          ๑.๒  ชื่อรายวิชา     สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 
                                                                                                                                                                                            
๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนช่ัวโมง 
          ๒.๑  จํานวนหนวยกิต    ๖  หนวยกิต  
          ๒.๒  จํานวนชัว่โมง      ๗ x ๕ x ๑๖ = ๕๖๐  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา 
 

๓. ชื่อหลักสตูรและประเภทของรายวชิา 
          ๓.๑  ชื่อหลักสูตร  บัญชีบัณฑติ 
          ๓.๒  ประเภทของรายวิชา    รายวิชาเลือก ในกลุมวิชาชพีเลือก  ของหมวดวิชาเฉพาะ   
                  (เงือ่นไขรายวิชา  นักศึกษาตองลงทะเบยีนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชพีแลวไม  
                   นอยกวา ๓๐ หนวยกิต) 
  
๔. ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
          ๔.๑  อาจารยผูรับผิดชอบ                    รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ      
          ๔.๒  อาจารยท่ีปรกึษาสหกิจศึกษา         ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจติ 
                                                              อาจารยภูริ อยูเยน็ 
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๕. ภาคการศกึษา / ชั้นปท่ีกําหนดใหมกีารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสตูร 
          ภาคการศึกษาท่ี ๒ ของชั้นปที ่๔    
 

๖. วันทีม่ีการปรับปรุงรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสดุ 
          วันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
 

๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
            เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
ภายใตการกํากับดูแลของพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษา  ทําใหนักศึกษามีความรูและประสบการณ   พรอมทํางานไดทันทีเม่ือสําเร็จการศึกษา 
 

๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือการปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
           เพื่อใหเปนรายวิชาท่ีนักศึกษาสามารถบูรณาการความรูท่ีไดศึกษามาทั้งหมด  ประยุกตใชกับ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  นักศึกษาจะไดรับประสบการณตรงจากการทํางาน   ทําใหมี
การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังอยางชัดเจน     ซึ่งถือวาเปนการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาที่จะทํางานในวิชาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพเม่ือสําเร็จการศึกษา  
  
 
 

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
 
 

            การพฒันาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง  ตองสอดคลองกับท่ีระบุ
ไวในรายละเอยีดของหลักสูตร (มคอ. ๒)  มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะแสดงขอมูลเกีย่วกบัความรู
หรือทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีตองการจะพฒันาจากประสบการณท่ีไดจากการปฏิบตัิงานสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการ     กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะพฒันาความรูหรือทักษะ   และวิธีการ
ท่ีจะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เก่ียวของ  ดังนี้ 
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๑.  ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
            นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม  รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพในการใชความรูและทักษะทาง
วิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายอยางระมัดระวัง  โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก
การทํางานของตนตอองคกร    การพัฒนาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานคุณธรรม  จริยธรรม  
มีดังนี้   
  
          ๑.๑  คุณธรรม  จริยธรรมที่ตองการจะพัฒนา 
                  ๑)  มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีทัศนคติที่ดีตอ
วิชาชีพ  
                  ๒)  มีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน
และสังคม  
                  ๓)  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถชีีวติอยางสรางสรรคในสังคม 
                      ๔)  มีจิตสํานึกและพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากวาประโยชนสวนตนอยางมี
คุณธรรม 
   

          ๑.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู     
                     ๑)  การปฐมนิเทศนักศึกษา เพือ่เตรียมความพรอมในการเปนพนักงานที่ดีในสถาน
ประกอบการดานคุณธรรม จริยธรรม  เชน  การวางตน ระเบียบวินยั   วฒันธรรมองคกรท่ีพึงปฏิบัต ิ การ
ตรงตอเวลา ความซื่อสัตยสุจรติ  การรักษาความลับของสถานประกอบการ  ความขยันหม่ันเพียร  อดทน  
เอือ้เฟอตอสมาชิกในการทํางาน  
                  ๒)  การจัดทาํแผนปฏิบัติงาน  โดยการกาํหนดภาระงาน  ขอบเขตของงาน  ตารางเวลา
ปฏิบัติงาน  การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน   
                  ๓)  การมอบหมายงาน กําหนดเวลา  ตดิตามและควบคุมใหนักศึกษาปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบของสถานประกอบการเชนเดียวกับพนักงานขององคกร 
                  ๔)  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนือ่ง                 
  
          ๑.๓  วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 
                  ๑)  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษา โดยพนักงานท่ีปรึกษา /พนกังานพี่เลีย้ง   ประเมิน
จากแบบบันทกึเวลาทํางานของนักศึกษา  การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกระหวางปฏิบตัิงาน   ให
มีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศกึษาทราบดวยทุกครั้ง 
                  ๒)  การประเมินผลการปฏบิัติงานของนกัศึกษา  โดยอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  จาก
แบบบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา    การสัมภาษณพนักงานที่ปรกึษา   เพือ่นรวมงาน   
หัวหนางานและผูเก่ียวของ  และบันทึกผลการประเมิน   
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๒.  ดานความรู 
 

            นักศึกษาตองสามารถบูรณาการความรูและความเขาใจในองคความรูทางวิชาชพี และดานอื่นที ่
สัมพันธกัน  เพือ่ใชในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสทิธิภาพ  มีองคความรูใหมโดยเรียนรู
จากทํางานในสถานประกอบการ  การพัฒนาผลการเรยีนรูในรายวชิาสหกิจศึกษาดานความรู    มีดังนี้ 
 

           ๒.๑  ความรูท่ีตองการจะพัฒนา 
                  ๑)  มีความรูและความเขาใจใน แนวคิด  ทฤษฎ ี หลักการ  และวิธีการทางการบัญชี 
                  ๒)  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอื่นที่สัมพันธกบัองคความรูดานการ
บัญชีโดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
                  ๓)  มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบตังิานดานการบัญชีและอื่นๆ โดยใชวธิีการเรียนรูจาก
ประสบการณ 
  

            ๒.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรียนรู     
                     ๑)  สถานประกอบการจัดพนักงานท่ีปรกึษา/พนักงานพี่เลี้ยง ใหคาํแนะนําในดานวิชาการ 
และการปฏบิตัิงาน เพือ่ใหนักศึกษาไดเรยีนรูและทํางานไดดวยตนเองเยี่ยงพนักงานของสถาน
ประกอบการ  
                     ๒)  อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาใหคําปรึกษาทางวชิาการและวิชาชีพ และใหคาํแนะนําใน
การปรับตวัใหเขากับการปฏิบัติงาน 
                     ๓) อาจารยทีป่รึกษาสหกจิศึกษากบัพนกังานที่ปรึกษา/พนักงานพีเ่ลี้ยง  จัดประชุมสัมมนา
รวมกัน เพือ่พฒันาความรู   การติดตามงานที่มอบหมายใหกับนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด  
 

           ๒.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
                     ๑)  ประเมินผลความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นของนักศึกษา   
                  ๒) ประเมินผลรายงานโครงงานของนักศกึษา 
                      ๓) ประเมินผลรายงานบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
 

๓.  ดานทักษะทางปญญา 
 

นักศึกษาตองสามารถพฒันาสติปญญาของตนเองโดยเรียนรูจากการทํางาน การแกไขปญหา   
การแสวงหาขอมูล  การประมวลขอมูล  ตลอดจนทักษะการใชความเขาใจ ดุลยพนิิจในตัดสินใจ  แกไข
ปญหาในการปฏิบัติหนาทีก่ารงานได   การพฒันาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานทักษะทาง
ปญญา  มีดังนี้ 
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            ๓.๑  ทักษะทางปญญาที่ตองการจะพัฒนา 
                  ๑)  ความสามารถสืบคน   ประมวลขอมูล หลักฐาน  แนวคิดตางๆในการระบุและการ
วิเคราะหปญหาไดดวยตนเอง    
                    ๒)  สามารถประยุกตความรูทางการบัญชีและดานอื่นท่ีสัมพันธกัน   ใชทักษะทางวิชาชีพ
และดุลยพินิจในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆอยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการตัดสินใจ    
                    ๓) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง  ครบถวน 
  

            ๓.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรียนรู     
                  ๑)  การกําหนดโจทยปญหา หรือ โครงงาน หรือ งานที่สถานประกอบการตองการให
นักศึกษาไดศกึษาและวิเคราะหผลสรุปประเด็นปญหา   
                     ๒)  การจัดทํารายงานผลการศึกษาและนําเสนอผลงานของโครงงานหรือการปฏบัิติงาน 
                      ๓)  การกํากับดูแลการปฏบิัติงานของนกัศึกษาอยางสมํ่าเสมอและตอเนือ่ง  
   

          ๓.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
                     ๑)  การประเมินผลงานจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติงานที่นกัศึกษาจัดทําโดย
พนักงานท่ีปรกึษา/ พนักงานพี่เลี้ยง 
                  ๒)  การประเมินผลจากรายงานโครงงานหรือการปฏิบัติงานและความสมบูรณของงานที่
นักศึกษานําเสนอ โดยอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
                      ๓)  การประเมินผลความสามารถในการทํางานของนกัศึกษาจากรายงานบันทึกกิจกรรม
การปฏิบัต ิ
 

๔. ดานทักษะความสมัพนัธระหวางบคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

นักศึกษาตองพฒันาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  ความรับผิดชอบ และพฒันาความรู 
ความสามารถของตนเอง   เพือ่ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นท่ีมีความแตกตางกัน ทํางานไดอยาง มี
ประสิทธิภาพ   การพฒันาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจศึกษาดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  มีดังนี้ 
 

          ๔.๑ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการจะพัฒนา  
                    ๑)  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานทีไ่ดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
                    ๒)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและปรับตวัให  เขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
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                    ๓) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณ
ตางๆ  ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน  
                  ๔)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเองอยาง
ตอเนื่อง 
 

            ๔.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู 
             ๑) จดักิจกรรมการมีสวนรวมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพือ่ใหเกิดความรูรกั  สามัคค ี
พรอมทํางานเปนทีม 
             ๒) การมอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน 
             ๓) ประชุมรวมกันระหวาง นักศึกษา  อาจารยท่ีปรึกษาสหกจิศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา/
พนักงานพี่เลี้ยง  เพื่อการมอบหมายงาน ติดตามงานและการประเมนิผล 
 

           ๔.๓  วิธีการประเมินผลการเรียนรู 
                  ๑)  การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษา โดยใชการสังเกต การสัมภาษณ    การมีสวน
รวมในการแสดงความคิดเห็น   การไดรับการยอมรับจากเพ่ือนรวมงานหรือผูเก่ียวของ   
                  ๒) การประเมินผลจากการไดรับการมอบ หมายงานจากพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลีย้ง 
 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักศึกษาตองพฒันาทักษะการวิเคราะหตัวเลข   การสื่อสารใหเขาใจ   การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศอยางเหมาะสมในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย  การพฒันาผลการเรียนรูในรายวิชาสหกิจ
ศึกษาดานทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีดังนี้ 
 

           ๕.๑  ทักษะการวเิคราะหเชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองการ
จะพฒันา 
                    ๑)  มีทักษะการใชวธิีวเิคราะหเชิงปริมาณเพือ่การตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปล
ความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง 
                    ๒)  สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใชรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงท่ีแตกตางกัน 
                    ๓) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารท่ีเหมาะสมในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
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๘

            ๕.๒  กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพฒันาผลการเรียนรู 
                     ๑)  การมอบหมายงานท่ีตองใชการวิเคราะหเชิงปริมาณและนําเสนอขอมูลอยางครบถวน
และถูกตอง 
                    ๒) การปฏิบติังานในหนาที่ท่ีมีการติดตอส่ือสาร การมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ กับ
สถานประกอบการ 
                    ๓) การใชเทคโนโลยีการสือ่สารในการแกปญหาหรือนําเสนอผลงาน   
     
            ๕.๓  วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 
                    ๑)  การประเมินผลรายงานกิจกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
                    ๒)  การประเมินผลรายงานและการนําเสนอโครงงานของนักศึกษา 
 

 

หมวดที่ ๔  ลักษณะและการดําเนนิงาน 
 

๑.  คําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษา 
 

ศึกษาโดยการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางมีระบบ โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับสถานประกอบการเพือ่ใหโอกาสนักศกึษาในการพฒันาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ
กับวิชาชพีบัญชี นักศึกษาไดรับโอกาสในการพฒันาตนเองในดานความคิด จติใจ และอารมณ โดยมีเวลาใน
การทํางานทั้งสิ้นไมนอยกวา ๔ เดือนเตม็ นักศึกษาจะไดรับการประเมินผลจากรายงานประสบการณท่ีได
จากการทํางานในสถานประกอบการ หรือผลงานสรางสรรคอื่น 
 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
      การปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในสถานประกอบการระบบสหกิจศึกษาตามระยะเวลาท่ี
กําหนดในหลักสูตร    กําหนดใหมีกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ี 
          ๒.๑  การรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาใหปฏิบัติงานในสถานประกอบการตามหลักเกณฑท่ี 
มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๒.๒  การปฐมนิเทศนักศึกษากอนการออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
          ๒.๓  การเรียนรูและการปฏิบัติงานจริงรวมกับบุคคลอื่นในสถานประกอบการในเร่ืองเกี่ยวกับ 
                 ๑)  การเรียนรูวิธีการทํางานในสถานประกอบการ 

    ๒)  การนําความรูในวิชาชีพมาประยุกตใชกับงานที่ไดรับมอบหมาย 
    ๓)  การสัมมนารวมกันระหวางนักศึกษา  อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  อาจารยผูรับผิด 

ชอบระหวางการปฏิบัติ  เพื่อรับทราบขอมูลจากการปฏิบัติงาน  ขอเสนอแนะ  และแนวทางการพัฒนา
ระบบสหกิจศึกษา 
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    ๔)  การจัดทํารายงานสหกิจศึกษา ในรูปโครงงานหรือการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ   
ที่ผานความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง และการใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาสห
กิจศึกษา 
          ๒.๔ การปจฉิมนิเทศและการนําเสนอผลงานโครงงานหลังจากส้ินสุดการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย  
 

      ๓.๑   รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย   
  

        ๑)  ชือ่โครงงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย 
        ๒)  การกําหนดแผนการจัดทํารายงาน 
หรือโครงงาน 
        ๓)  ผลการวิเคราะหงาน/โครงการ 
 
        ๔)  การสรุปผล 
 
        ๕)   การรายงานผลงาน  

      ๓.๒  กําหนดสงรายงานหรืองานทีไ่ดรับ
มอบหมาย 
  

         ๑)  สปัดาหที่ ๒ ของการปฏิบัตงิาน 
          ๒)  สปัดาหท่ี ๒ ของการปฏิบัตงิาน 
          ๓)  ตามระยะเวลาที่กําหนด  อยูใน 
               ระหวางการปฏบิัติงาน 
         ๔)  ตามระยะเวลาที่กําหนด  อยูในระหวาง 
              การปฏิบัติงาน 
         ๕)  หลังการสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  ๑   สปัดาห  
 

๔.  การติดตามผลการเรียนรูภายหลังสิ้นสุดการปฏิบัติงานในสถานประกอบการของนักศึกษา 
  

          ๔.๑  การจัดการประชุมผูเก่ียวของกับสหกิจศึกษา  เพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการปฏิบตัิงาน       
สหกิจศึกษาของนักศึกษา และใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณท่ีไดรับจากการปฏิบัติงานจรงิ 
          ๔.๒ อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาชี้นําใหเห็นความสําคัญและผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม  
จริยธรรม  ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่มีตอการทํางานในอนาคต 
          ๔.๓  การนําผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา  มานําเสนอและอภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคร้ังตอไป 
          ๔.๔ สนับสนุนใหนําปญหาที่พบในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาเปนกรณีศึกษาหรือโจทยในการทํา
โครงงานตอไป  
 

๕.  หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการที่ดูแล
กิจกรรมในการปฏิบัติงานจริง 

 

     ๕.๑ การตรวจสอบแผนปฏิบัติงานของนักศึกษา 
     ๕.๒ การจัดกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา รวมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
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          ๕.๓ การใหคําแนะนําแกนักศึกษา  เก่ียวกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ กฎระเบียบ ขอบังคับ วัฒนธรรมของ
หนวยงาน 
 
          ๕.๔ ติดตามความกาวหนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน  รายงานผลตออาจารยที่ปรึกษาสหกิจ
ศึกษา 
          ๕.๕  ประสานงาน  รวมประชุมกับอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาเพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการ
ทํางานของนักศึกษา 
          ๕.๖ ใหคําปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและรวมประเมินผลงานกับอาจารยท่ี
ปรึกษาสหกิจศึกษา   
๖.  หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา 
  

         ๖.๑  การใหคําปรึกษา  การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงของ
สถานประกอบการ  
            ๖.๒  การวางแผนสําหรับการออกนิเทศนักศึกษา  
            ๖.๓  ใหคําปรึกษาหรือแนะนําแกนักศึกษาเก่ียวกับทักษะการทํางานในองคกร 
          ๖.๔ ใหคําปรึกษาในงานโครงงานหรือรายงานผลการปฏิบัติงานและรวมประเมินผลงานกับพนักงาน
ที่ปรึกษา/ พนักงานพี่เลี้ยง    
          ๖.๕  การประเมินผลนักศึกษา 
          ๖.๖  สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานระบบสหกิจศึกษาเปนระยะ ๆ  

 

๗.  การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
 

          ๗.๑  ปฐมนิเทศพรอมใหเอกสารคูมือการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากอนการออกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ 
          ๗.๒  จัดอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษาดําเนินการนิเทศนักศึกษา  ซึ่งตองกําหนดแผนการนิเทศ
ลวงหนา 
          ๗.๓ ประสานงานกับสถานประกอบการในเร่ืองการจัดพนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงให
คําปรึกษาและแนะนํานักศึกษา รวมถึงการใหความชวยเหลือนักศึกษา  
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๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ท่ีตองการจากสถานที่ที่จัดการปฏิบัติงานในสถาน 
ประกอบการ  
  

         ๘.๑  พนักงานท่ีปรกึษา/พนักงานพี่เลี้ยง ที่คอยใหคําปรึกษาและแนะนํา 
          ๘.๒  สวัสดิการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของนักศึกษา  เชน  ทีพ่ัก  คาตอบแทน   
          ๘.๓  คาใชจายที่สนับสนุนในการเดินทางกรณีที่ใหนักศึกษาไปปฏบัิติงานนอกสถานที่  (ถามี)   
          ๘.๔  คูมือท่ีใชในการประกอบการทํางาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ  เครือ่งมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 
          ๘.๕  แหลงขอมูลเพือ่การคนควา  และการเรยีนรูดวยตนเอง 
 

 
 
 

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑.  การกําหนดสถานประกอบการ 
          ๑.๑   หนวยงานหรอือาจารยที่รับผิดชอบสหกจิศึกษา พจิารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดี
รับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา  โดยดูจากลักษณะงานที่เหมาะสม  ตรงหรือสอดคลองสัมพนัธ  กับ
สาขาวิชาชพีของนักศึกษา  และมีความพรอมในเร่ืองตาง ๆ ดังนี ้
                 ๑)  เขาใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                 ๒)  สามารถจัดพนักงานที่ปรึกษา / พนักงานพี่เลีย้ง เพือ่ดูแลนักศึกษาได 
                 ๓)  มีความปลอดภัยของสถานท่ีตั้ง  ความเหมาะสมในการเดินทาง  และสภาพแวดลอม
การทํางานที่ดี 

๔) วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือทีจ่ําเปนในปฏบัิตงิานตามลักษณะวิชาชพี 
๕) มีโครงงาน หรือ โจทยปญหาใหนักศึกษาสามารถศึกษาท่ีมีความยากงายเหมาะสมกับ 

ศักยภาพของนักศึกษา 
๖) ยินดีและเต็มใจใหนักศึกษามาฝกปฏิบัติงาน   

          ๑.๒  หนวยงานหรืออาจารยที่รับผิดชอบสหกจิศึกษาควรประสานงาน  ดําเนินการลวงหนากอนที่
นักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา อยางนอย ๔ เดือน  การจัดนักศึกษาปฏบัิติงานสหกิจศึกษาควร
เปนไปตามความสมัครใจ โดยนักศึกษาอาจหาสถานประกอบการเองแตตองไดรบัความเห็นชอบจาก
สาขาวิชา 
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มคอ. ๔ 

 
 

๑๒ 

๒.  การเตรียมนักศึกษา 
             อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษาจัดปฐมนิเทศสหกิจศึกษา พรอมมอบคูมือการปฏบิัติงานใน
สถานประกอบการ  ควรดําเนินการกอนการออกปฏิบตัิงานจริงในสถานประกอบการ  เนื้อหาที่กําหนดใน
การปฐมนิเทศ ประกอบดวย 
          ๒.๑  จุดมุงหมายในการออกปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
          ๒.๒  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
          ๒.๓  การปฏิบัตตินระหวางการปฏิบัติงาน 
          ๒.๔  กจิกรรมทีจ่ัดใหนักศึกษาระหวางการปฏบัิติงาน 
          ๒.๕  การจัดอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
          ๒.๖  การติดตามประเมินผล 
          ๒.๗  การปองกัน/หลีกเลี่ยงอันตรายจากการฝกงาน 
          ๒.๘  การวางตนในสถานประกอบการ 
          ๒.๙  การเตรียมความพรอมดานวิชาการกอนการออกปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา 
 ๓.  การเตรียมอาจารยอาจารยทีป่รึกษาสหกิจศึกษา 
  
          ๓.๑  จัดประชุมชี้แจงกอนนักศึกษาออกปฏิบัตงิาน  เพือ่ทําความเขาใจจดุมุงหมายของสหกิจ
ศึกษา  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบ  อาจารยที่
ปรึกษาสหกจิศึกษา  การดูแลนักศึกษา  กิจกรรมและตารางเวลาการปฏิบัติงานของนักศึกษา  การ
ติดตามและการประเมินผลนักศึกษา 
 

          ๓.๒  จัดสรรนักศึกษาใหอยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษาตามความเชีย่วชาญ
ของอาจารย  ใหสอดคลองกับโจทยโครงงาน/ปญหาที่สถานประกอบการตองการ   
 

๔.  การเตรยีมพนักงานทีป่รึกษา/พนักงานพีเ่ล้ียงในสถานประกอบการ 
 

          ๔.๑  จัดประชุมพนกังานท่ีปรึกษา/พนักงานพีเ่ลี้ยงเพื่อชี้แจงใหทราบ 
                  ๑)  วตัถปุระสงคที่คาดหวงัจากการปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
                  ๒)  การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
                  ๓)  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                  ๔)  การตรวจประเมินรายงานโครงการหรือการปฏิบตัิงาน 
                  ๕)  รายละเอยีดในคูมือสหกิจศึกษา            
          ๔.๒  การติดตอประสานงานระหวางพนักงานที่ปรึกษา/พนกังานพี่เลีย้งของสถานประกอบการ
กับอาจารยท่ีปรึกษาสหกจิศึกษาของมหาวิทยาลยั 
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มคอ. ๔ 

 
 

๑๓ 

๕.  การจัดการความเสี่ยง 
              อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา  อาจารยที่ปรึกษาสหกจิศึกษา  ประชุมรวมกันเพือ่ประเมิน
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา และกอใหเกิดความเสียหายตอสถานประกอบการ  เชน 
          ๕.๑  ความเสี่ยงจากการเดินทาง  สภาพแวดลอมของสถานประกอบการ 
          ๕.๒  ความเสี่ยงจากอุบัติเหตจุากการทํางาน 
          ๕.๓  ความเสี่ยงจากจริยธรรมในการทํางาน 
  

 
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศกึษา 

 
๑.  หลักเกณฑการประเมนิ 
  

          ๑.๑    การประเมินผลการเรียนรู 
              ผูประเมินเพื่อการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง ๕ ดาน ดังนี้ 
                     ผูประเมิน                                                                 คะแนน 
    สถานประกอบการ/ พนกังานที่ปรึกษา                                                  ๔๐ 
    อาจารยท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมสหกิจศึกษา                                             ๑๐ 
    อาจารยท่ีปรึกษาสหกจิศึกษา                                                             ๕๐ 
                    รวม                                                                           ๑๐๐ 
  

          ๑.๒  การกาํหนดคาระดับคะแนน 

                                  คะแนน                              ระดับคะแนน (เกรด)    
                          ๑๐๐ –  ๘๐                                    A 
                            ๗๙ – ๗๕                                    B+ 
                            ๗๔ – ๗๐                                    B 
                             ๖๙ – ๖๕                                    C+ 
                             ๖๔ – ๖๐                                    C 
                             ๕๙ – ๕๕                                    D+ 
                             ๕๔ – ๕๐                                    D 
                           ต่ํากวา ๕๐                                     F 
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มคอ. ๔ 

 
 

๑๔

๒. กระบวนการประเมนิผลการปฏบิติังานของนกัศึกษา 
          ๒.๑   นักศึกษาประเมินตนเองจากบันทึกกิจกรรมการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 
           ๒.๒  พนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยง ประเมินผลการปฏบิัติงานของนกัศึกษาจาก  
                  - แบบประเมนิการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
                  - แบบประเมนิรายงานของนักศึกษาสหกจิศึกษา          
          ๒.๓ อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา  อาจารยทีเ่ก่ียวของกับสหกิจศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาจาก 
                  - แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
                  - แบบประเมนิรายงานและการนําเสนอของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
 
๓.  ความรบัผิดชอบของพนักงานทีป่รึกษา/ พนักงานพีเ่ลีย้งตอการประเมนินักศึกษา 
           พนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพีเ่ลีย้งจะใหขอมูล  คําปรึกษา  คําแนะนํา   การสอนงาน  การ
ปฏิบัตตินในองคกร ในระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   รวมถึงการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  
และการจัดทํารายงาน และมีสวนในการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาท่ีอยูในความดูแล 
 

๔.  ความรบัผิดชอบของอาจารยผูรบัผิดชอบสหกิจศึกษาตอการประเมนินกัศึกษา 
          ๔.๑  การจัดปฐมนิเทศ   การสัมมนานักศึกษาระหวางการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา   การจัด
ปจฉิมนิเทศ  
          ๔.๒  การจัดตารางการนิเทศงานสหกิจศึกษา 
          ๔.๓ การใหคําแนะนํา  ใหคําปรกึษาท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
          ๔.๔ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเขียนรายงาน   การบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 

๕.  การสรปุผลการประเมนิท่ีแตกตาง 
           อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา  หัวหนาภาควิชา และหรือหนวยงานสหกิจศึกษา  ประสานงาน
กับสถานประกอบการ  เพือ่ทําความเขาใจในผลการประเมินหากเกิดความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ โดย
ประชุมรวมกันระหวางผูเก่ียวของและพจิารณาหาขอสรุป 
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มคอ. ๔ 

 
 

๑๕

หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
 
 

๑.  กระบวนการประเมนิประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ 
 

          ๑.๑  นักศึกษา 
     นักศึกษามีสวนรวมในการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยการตอบแบบสอบถามการ

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
  
         ๑.๒  พนักงานท่ีปรึกษา/ พนักงานพีเ่ล้ียง หรือผูประกอบการ 
               มีสวนรวมในการประเมินสหกจิศึกษาวากิจกรรมไดจัดองคความรูใหนกัศึกษาเรยีนรู
ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังหรือไม 
  

         ๑.๓  อาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศกึษาและอาจารยทีเ่กี่ยวของกับสหกิจศึกษา 
               ประเมินสหกิจศกึษาทั้งในสวนสถานประกอบการและกจิกรรมที่จัดใหปฏิบัติงานทําให
นักศึกษามีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังหรือไม 
 

     ๑.๔ บัณฑิตจบใหม 
               ตดิตามความกาวหนาในการทํางานของบัณฑิตทีต่รงตามวิชาชพีการบัญช ี โดยสาํรวจ
แบบสอบถามจากผูประกอบการและบัณฑิตใหม 
 

๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรับปรุง 
 

            ๒.๑ อาจารยที่ปรึกษา  อาจารยที่เก่ียวของกบัสหกิจศึกษา ประมวลผลการจัดสหกิจศกึษา จาก
ผลการประเมนิและขอเสนอแนะจากนักศกึษา  พนักงานพี่เลี้ยง จัดทํารายงานผลการดําเนินงานเสนอ
หัวหนาภาควชิา 
          ๒.๒ ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษาระดับคณะ  เพื่อพจิารณาขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับ
การใชในรอบปการศึกษาตอไป  โดยนําไปแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการประสบการณภาคสนาม 
(มคอ.๖)  และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร (มคอ.๗) 
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มคอ.๕ 

 ๑

ตัวอยาง มคอ. ๕ 
รายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา 

 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล  การจัดการเรียน

การสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียนเก่ียวกับภาพรวมของการจัด   การเรียนการสอนใน
วิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว  ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม 
และหากไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ    ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ของรายวิชาดังกลาวในคร้ังตอไป รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเร่ิม
เรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ   สิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การ
วางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบดวย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี ๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดท่ี ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดท่ี ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
หมวดท่ี ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดท่ี ๖ แผนการปรับปรุง 
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มคอ.๕ 

 ๒

ตัวอยาง การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะบรหิารธุรกิจ ภาควิชาบัญช ี
 

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชือ่รายวชิา 
     xxx๑๑๑   หลักการบัญชีขั้นตน 
                  (Introduction to Accounting Principles) 
 

๒. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน 
          ไมมี 
 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบและหมูเรียน (section) 
     ผูชวยศาสตราจารยญาดา สอนดี หมู ๑ 
 

๔. ภาคการศกึษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวชิา 
     ภาคการศกึษาที ่๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

๕. สถานที่เรยีน 
    คณะบริหารธุรกิจ  ภาควิชาการบัญช ีมหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
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มคอ.๕ 

 ๓

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม 
แผนการ
สอน 

จํานวน 
ชั่วโมงท่ีสอน 

จริง 

เหตุผลที่การสอนจริง 
ตางจากแผนการสอน 

เกิน ๒๕% 

- แนะนํารายวชิา  
- ความหมายของการบัญช ี
- วตัถปุระสงคของการบัญชี  
- แมบทการบญัชี  
- จรรยาบรรณของวชิาชพี  
- พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

๔ ๔  

- รายงานทางการเงิน  
- สมการบัญช ี 
- การวิเคราะหรายการ  
- การบันทึกขอมูลทางการบัญชีในสมุด
รายวันทัว่ไป  
- การผานรายการไปสมุดบัญชีแยก
ประเภท  
- การจัดทํางบทดลอง 

(กรณีธุรกิจบริการ) 
 

๘ ๘  

- การปรับปรงุรายการและการจัดทํางบ
การเงิน 

๘ ๘  

- กระดาษทําการ  
- การปดบัญช ี 
- การโอนยอดคงเหลือบัญชีถาวร 

๘ ๕ กระดาษทําการเปนรายการ
สรุปเขาใจงาย และรายการ
เปดบัญชีเปนรายการ
ตอเนือ่งหัวขอเดียวกัน 
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 ๔

 

หัวขอ 

จํานวน 
ช่ัวโมงตาม 
แผนการ
สอน 

จํานวน 
ชั่วโมงท่ีสอน 

จริง 

เหตุผลที่การสอนจริง 
ตางจากแผนการสอน 

เกิน ๒๕% 

- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเน่ือง  
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ     
แบบสิ้นงวด 

๔ ๗ เนื้อหาในหวัขอสินคา มี
หลายหัวขอทีเ่ก่ียวของ 
จําเปนตองใชเวลามากกวาท่ี
กําหนดในแผนการสอน 
 

- กระดาษทําการ  
- รายการปดบัญช ี
- การบันทึกบัญชีเก่ียวกับภาษี 
มูลคาเพิ่ม  
- การบันทึกรายการทางการบัญช ีและ
การจัดทํางบการเงิน 

(กรณีธุรกิจพาณิชยกรรม) 
 

๘ ๘   

- สมุดรายวันเฉพาะ 
 

๔ ๔  

- ระบบใบสําคัญ 
 

๔ ๔  

- การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญช ี
 

๘ ๘  

- รายงานผลการศึกษา ทีม่อบหมายให
ทําเปนงานกลุม  ตามหัวขอท่ีนักศึกษา
กําหนดเอง 
 

๔ ๔  
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๒.หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอที่สอนไมครอบคลมุ 
ตามแผน  

นัยสาํคญัของการสอนที่ไม
ครอบคลมุ 

แนวทางชดเชย/แกไข 
 

- กระดาษทําการ  
- การปดบัญช ี 
- การโอนยอดคงเหลือบัญชี
ถาวร 
 

    ไมมี แตใชเวลานอยกวาที่
กําหนด 

    ปรับเวลาการสอนใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาและการฝกทําแบบฝกหัด 

- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบตอเน่ือง  
- การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ
แบบสิ้นงวด 
 

     การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความแตกตางของการบันทึก
รายการทั้งสองวิธ ี และ บญัชี
สินคาคงเหลอื 

   ใชชัว่โมงทีเ่หลือจากหัวขอการ
สอนในสัปดาหที่ ๑๐  ซ่ึงสามารถ
ชดเชยเวลาไดพอดี 

 

๓. ประสิทธิผลของวิธีการสอนท่ีทาํใหเกิดผลการเรียนรูตามท่ีระบุไวในรายละเอียดของรายวชิา 

ผลการเรียนรู 
วิธีการสอนที่กําหนด

ใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล  
ปญหาของการใชวิธีการสอน 

พรอม 
ขอเสนอแนะในการแกไข 

 

ม ี ไมม ี

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 

-  บรรยายพรอมยก 
ตัวอยางกรณีศึกษา 
-  กําหนดใหนักศึกษา
หาตัวอยางที่เก่ียวของ 
โดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง 
-  อภิปรายกลุม โดย
สอดแทรกเรือ่ง
คุณธรรม จริยธรรม 
-  จัดทําแบบฝกหัดใน
แตละบทเรยีน 

/      การใหนักศึกษาแสดง
ความเห็นตอกรณีหรือเหตกุารณ  
ที่เก่ียวของกบัคุณธรรม และ
จริยธรรมนักบัญชีใชเวลามาก  
การสอดแทรกลงในเนือ้หาการ
สอนแตละหัวขอ ทําใหนักศกึษา
เขาใจและเขาถึงคุณธรรม 
จริยธรรมไดไมดีเทากับการ
ยกตัวอยาง และใหแสดง
ความเห็น 
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 ๖ 

ผลการเรียนรู 
วิธีการสอนที่กําหนด

ใน 
รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล  
ปญหาของการใชวิธีการสอน 

พรอม 
ขอเสนอแนะในการแกไข 

 

ม ี ไมม ี

ความรู 
 
 

- บรรยาย อภปิราย     
- การทํางานกลุม        
- การวิเคราะหกรณี 
ศึกษา          
- มอบหมายใหหา
ตัวอยางเอกสารทาง
บัญช ีเพือ่นํามาบันทึก
บัญชีตามวงจรการบัญช ี
ตามหัวขอที่ไดรับ
มอบหมาย โดยเนน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

/   

ทักษะทางปญญา 
 
 

-  มอบหมายวิเคราะห
กรณีศึกษาและนําเสนอ
ผลการศึกษา 
-  อภิปรายกลุม 

/   

ทักษะความสัมพนัธ 
ระหวางบคุคลและ 
ความรับผิดชอบ 
 

-  จัดกิจกรรมกลุม โดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยรวมกันวิเคราะห
กรณีศึกษาและการ
นําเสนอรายงานที่ไดรับ
มอบหมายเปนทีม 

/    

ทักษะการวเิคราะห 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
 

- มีการนําเสนองาน
กลุม  

/   
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 ๗

๔. ขอเสนอการดาํเนนิการเพื่อปรับปรงุวิธีการสอน 
         วธิีการสอนตองเนนใหนักศึกษาไดปฏิบัตจิริง และการแกไขปญหาในการปฏิบัต ิโดยการจัดทํา
แบบฝกหัดท่ีมีเงื่อนไขและปญหาที่ตาง ๆ กัน จัดใหมีสื่อการสอนเพือ่ประหยัดเวลาในการสอน ใหเขาใจ
ไดรวดเร็วขึ้น เนื่องจากเน้ือหามีจํานวนมาก 
 

 

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน                            ๑๐๐ คน 
๒. จํานวนนักศึกษาทีค่งอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา           ๑๐๐ คน 
    (จํานวนนกัศึกษาท่ีสอบผานในรายวิชานี้) 
๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่อน (W)                                       ๐ คน 
 

๔. การกระจายของระดบัคะแนน  
ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน คิดเปนรอยละ 

A ๗ ๗ 
 B+ ๑๓ ๑๓ 
B ๑๘ ๑๘ 

 C+ ๒๕ ๒๕ 
C ๒๒  ๒๒ 

 D+ ๑๓ ๑๓ 
D ๒ ๒ 
F ๐ ๐ 

ไมสมบูรณ (I)   
ผาน (P,S)   
ไมผาน (U)   

๕. ปจจัยทีม่ทีําใหระดับคะแนนผิดปกติ 
    ไมมี 
 

๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของรายวิชา 
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกาํหนดเวลาการประเมนิ 
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ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

   การประเมนิพฤติกรรม ไมสามารถทําไดทุก
สัปดาหท่ีเขาสอน  ทําไดประมาณ  ๖  ครั้ง 

   เวลาที่ใชในการสอน มีความพอดีกบัเน้ือหามาก  
การประเมินพฤติกรรมเปนรายบุคคลคอนขาง
เปนไปไดยาก  ทําไดเฉพาะการสงงาน การเขา
หองเรียน    
 

 
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมนิผลการเรยีนรู 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

ไมมี ไมมี 
๗. การทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

    ประชุมกรรมการกํากับมาตรฐาน พิจารณา
ขอสอบกบัการวัดและประเมินผลรายวิชา 

   ปรบัขอสอบในขอ๑ เก่ียวกับ คุณธรรมจริยธรรม  
คําส่ังขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ ใหเนนการวิเคราะห
มากกวาความจํา  และควรมีคําส่ังในนักศึกษา
แสดงการตัดสินใจดวย 
 

 
 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 

๑. ประเด็นปญหาดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

     ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน  

ผลกระทบ 
 

ไมมี ไมมี 
๒. ปญหาดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร  ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 

ไมมี ไมมี 
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 ๙

                                                       หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
 

๑. ผลการประเมนิรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
 

    ๑.๑ ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิโดยนกัศึกษา 
         -  เวลาในการนําเสนองานมีไมเพยีงพอ จึงทําใหไมสามารถควบคุมเวลาการสอนใหอยูในเวลาที่ 
กําหนดได 
         -  ควรมีตัวอยางจริงซ่ึงแสดงใหเห็นวิธีการปฏิบตัิทางบัญชีใหนักศึกษามากกวาน้ี 
 

    ๑.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ ๑.๑ 
          - นักศึกษาจะตองบริหารเวลาการนําเสนอใหอยูในกําหนดกลุมละไมเกิน ๓๐ นาท ีเน่ืองจาก
หัวขอการศึกษามีประเด็นการศึกษาแคบ 
         -  เห็นดวยกับการเพิ่มตวัอยางจริง 
 

๒. ผลการประเมนิรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
 

          ๒.๑ ขอวิพากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิโดยวิธีอืน่ 
          ขอวพิากษที่สําคัญ จากการสอบถามนักศึกษา พบวา การสอนที่เนนการปฏิบัติ ชวยใหนักศึกษา

มีประสบการณและเขาใจในการบันทึกบัญชีมากขึ้น 
 

          ๒.๒ ความเหน็ของอาจารยผูสอนตอผลการประเมนิตามขอ ๒.๑ 
    การใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอน เนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง ชวยใหนักศึกษามี
ความเขาใจการศึกษาการบันทึกบัญชีมากขึ้น 
 

 

 

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. ความกาวหนาของแผนการปรบัปรุงตามทีเ่สนอในรายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา  
     ครั้งที่ผานมา 
 

แผนการปรับปรุงท่ีเสนอ 
ในภาค/ปการศึกษาครัง้ทีผ่านมา 

ผลการดาํเนนิการ 
 

แบบฝกหัดมีนอย ตองการเห็นตัวอยางจริง 
      เพิ่มแบบฝกหัด นําตัวอยางในเสรจ็รบัเงิน
ใหนักศึกษาไดปฏิบัตจิริง 
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 ๑๐ 

๒. การดาํเนนิการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 
     ปรับวธิีการสอน เพิ่มตวัอยาง ใหนักศกึษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิด
ความตั้งใจเรียน เชิญวทิยากรภายนอกมาบรรยายพเิศษ 
 

๓. ขอเสนอแผนการปรบัปรุงรายวชิาสําหรบัภาค/ปการศึกษาตอไป 
 

ขอเสนอแผนการปรบัปรุง กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

  เชิญอาจารยพิเศษมาให
ความรูใหม ๆ ดานมาตรฐาน
บัญช ี

  สัปดาหท่ี ๒ ระหวางการสอน 
หัวขอ รายงานทางการเงิน 

    อาจารยผูสอน  ติดตอ  
หลักสูตรประสานงาน 

   ปรบัรายงานผลการศึกษาท่ี
มอบหมายใหทํางานเปนกลุมให
เหมาะสมกับชวงเวลา 
 

กอนสอบปลายภาค ๑ สปัดาห อาจารยผูสอน 

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

        จัดใหนกัศึกษาไดไปศึกษานอกสถานที่ เชน บรษิัท สถานประกอบการที่มีการปฏิบัติงานดาน
การบัญช ีหรือมีอุปกรณ เทคโนโลยีทีทั่นสมัย ในสภาพแวดลอมการใชงานจริง 
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                                                                     มคอ. ๖ 

 
 

๑

ตัวอยาง มคอ.๖ 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม  

  
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม หมายถึง รายงานผลการฝกงาน 

ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝกงาน  ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป    รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการ
ฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเร่ิมจนส้ินสุด  ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก  
การวิเคราะหผลการประเมิน  การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพ่ีเลี้ยง  

 
ประกอบดวย ๖ หมวด ดังน้ี 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การดําเนินการที่ตางไปจากแผนประสบการณภาคสนาม 
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
หมวดที่ ๔ อุปสรรค ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
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๒

ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม   

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 

 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา: คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบัญช ี

 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชือ่รายวิชา  
            รหัสวิชา       xxx๔๘๒ 
            ชื่อรายวิชา    สหกิจศึกษา 

 

๒. หลักสูตร  บัญชีบัณฑติ 

 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
           อาจารยผูรับผิดชอบ                   รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ 
           อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา        ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจิต 
                                                       อาจารยภูริ อยูเย็น 

 

๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม  
           ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

หมวดที่  ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

๑. การเตรียมนักศึกษา  
 

แผนการดําเนินการ การดําเนินการที่แตกตาง 
จากแผนการที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต      

๑.๑  การปฐมนิเทศนักศึกษา 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดกอนออก
ฝกประสบการณภาคสนามใน
วิชาสหกิจศึกษา  
๑.๒  การเตรียมสถาน

๑.๑ รวมการปฐมนิเทศนักศึกษา
กอนออกฝกประสบการณ
ภาคสนามไวในวิชาการเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษา 
๑.๒ การจัดหาสถานประกอบ 

๑.๑ ควรจัดใหมีการปฐมนิเทศ
นักศึกษากอนออกฝกภาคสนาม
นอกเหนือจากการเรียนรายวิชา
เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
๑.๒  สรางเครือขายความรวมมือ
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๓

ประกอบการเพ่ือใหนักศึกษา
สมัครและคัดเลือก 
 
 
 

การเพ่ิมเติม  เน่ืองจากสถาน
ประกอบการบางแหงมีปญหา
ดานเศรษฐกิจขอยกเลิกการรับ
นักศึกษาเขาฝกปฏิบตัิสหกิจ
ศึกษา 

กับสถานประกอบการ  เพ่ือเพ่ิม
จํานวนสถานประกอบการ และ
จัดทําทะเบียนรายชื่อสถาน
ประกอบการ ใหมีตัวเลือกมากขึ้น 

 
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  
 

แผนการดําเนินการ การดําเนินการที่แตกตาง 
จากแผนการที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต      

 ๒.๑  การจัดประชุมชี้แจง
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  
เพ่ือทําความเขาใจจุดมุงหมาย
ของสหกิจศึกษา ผลการเรยีนรู
ที่คาดหวัง  บทบาทหนาทีค่วาม
รับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา  
การนิเทศ  การประเมินผล
นักศึกษา 
 

๒.๒  การกําหนดแผนการ
นิเทศนักศึกษา ณ สถาน
ประกอบการ  จํานวน ๑ คร้ัง 
 

๒.๑   เปนไปตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๒  มีการเปลี่ยนแปลงการ
นิเทศ เน่ืองจากอาจารยที่ปรึกษา
มีภาระงานสอนมากไมสามารถ
ไปนิเทศนักศกึษาตามที่กําหนด 
 

๒.๑  ควรจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
การวางแผนการพัฒนานักศึกษา
รวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษา
สหกิจศึกษาและพนักงานที่
ปรึกษา/ พนักงานพ่ีเลี้ยงของ
สถานประกอบการกอนที่นักศึกษา
ออกสหกิจศึกษา 
 
 

๒.๒  การวางแผนในเรื่องการจัด
เวลาในการสอนและการนิเทศของ
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษากอน
ลวงหนา  โดยประสานกับสถาน
ประกอบการ 

 
๓. การเตรียมพนักงานทีป่รึกษา/ ผูควบคุม การฝกงานภาคสนาม (Field supervisors)  จากสถาน

ประกอบการ   
 

แผนการดําเนินการ การดําเนินการที่แตกตางจาก
แผนการที่กําหนด 

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการ
วางแผนในอนาคต          

๓.๑  การประสานขอรายชื่อพนักงาน 
ที่ปรึกษา  และลักษณะงานที่ 
ตองการใหนักศึกษาปฏิบัติงาน   
และการชี้แจงใหสถาน 
ประกอบการทราบถึงวตัถุ  

๓.๑ การพบสถานประกอบการ
ใหม  เพ่ือสรางความรวมมือ
เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติม 
 

๓.๑ ติดตอสถานประกอบการหรือ
พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง  
เพ่ือการวางแผนกําหนดกิจกรรม
ความยากงายของงานที่เหมาะสม
กับการปฏิบตังิานในวิชาชีพ
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๔

ประสงค สิ่งทีค่าดหวังจาก 
การปฏิบัติงาน ผลการเรียนรู 
ของนักศึกษาที่ตองการให 
นักศึกษาไปปฏิบัติงาน 
 

๓.๒ มอบเอกสารคูมือ การให 
คําปรึกษา  คาํแนะนําและการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
นักศึกษา 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๓.๒  ดําเนินการตามแผน 
 

ลวงหนาไมนอยกวา ๔ เดือน หรือ 
๑ ภาคการศึกษากอนการออกฝก
ประสบการณสหกิจศึกษา 
 
 

๓.๒  ควรมีการเตรียมการกําหนด
ลักษณะงานทีใ่หนักศึกษาปฏิบัติ  
และกําหนดหัวขอโครงงานที่
ตองการใหศึกษาที่ชัดเจนเปน
ประโยชนทั้งผูประกอบการและ
นักศึกษาทีส่ามารถนํามาใชเปน
โจทยในการศกึษาไดเปนอยางดี 
และกําหนดใหมีการจัดประชุมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพดานสหกิจศึกษา
ระหวางสถานประกอบการและ
มหาวิทยาลัย  อยางนอยปละ ๑ 
คร้ัง 

 
๔. การเปลี่ยนแปลงการจดัการในการฝกประสบการณภาคสนาม 
  

                     การเปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น 
เพ่ือการวางแผนในอนาคต 

๔.๑ การเปลีย่นแปลงกิจกรรมและ/หรืองานที่
มอบหมาย 
- มีการเปลี่ยนสถานประกอบการที่แตกตางจาก
แผน การปฏิบัติงานที่กําหนดใหนักศึกษา  
เพ่ือใหเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา 
 

๔.๒ การเปลีย่นแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก 
และการสนับสนุนนิสิต 
-  การจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ใหนักศึกษา  
 

 
 
- ควรมีการนําขอมูลการเปลี่ยนแปลงมาปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับนักศกึษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
- ควรแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา วาอาจมีการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาตามความจําเปนของสถาน
ประกอบการ 
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๔ 

 

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
           จํานวน ๒๐   คน  จากนักศึกษาชั้นปที่ ๔ จํานวน ๑๐๐ คน  คิดเปน ๒๐%   
 

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดการปฏิบัตงิานสหกิจศกึษา     
           จํานวน  ๒๐   คน คิดเปน ๑๐๐%   
 

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)     
          ไมมี    
 

๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 
  A        (๑๐๐ – ๘๐ คะแนน)              ๖            ๓๐% 
  B+           (๗๙ – ๗๕ คะแนน)              ๘            ๔๐% 
  B        (๗๔ – ๗๐ คะแนน)              ๖            ๓๐% 
  C+       (๖๙ – ๖๕ คะแนน)                   
  C        (๖๔ – ๖๐ คะแนน)   
  D+          (๕๙ – ๕๕ คะแนน)   
  D        (๕๔ – ๕๐ คะแนน)   
  F         ต่ํากวา ๕๐ คะแนน   
                   รวม            ๒๐          ๑๐๐% 

 

๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม 
    

    ๕.๑ สถานประกอบการไมสามารถรับนักศึกษาปฏบิัติงานตามแผนที่กําหนด  เนื่องปญหาดาน
เศรษฐกิจ  สถานประกอบการจําเปนตองปรับลดพนักงานลง  ไมมีภาระงานใหปฏิบัติจึงไมสามารถรับ
นักศึกษาปฏบิัติงานได  แมวาจะตอบรบันักศึกษาเขาปฏิบัติงานแลว   
   ๕.๒ สถานประกอบการบางแหงยังไมคอยเขาใจระบบสหกิจศึกษาดีพอ 
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๕ 

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 
 

๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก     
           -  อุปสรรคดานงบประมาณที่สนับสนุนการนิเทศของอาจารยที่ปรึกษา  โดยเฉพาะกรณีที่สถาน
ประกอบการอยูตางจังหวัด  และงบประมาณในการประสานกับสถานประกอบการในการสรางพันธมิตร
เพ่ิมขึ้น เพ่ือใหนักศึกษามีทางเลือกในการปฏิบัติงานมากขึ้น    
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
            -   ขาดการกระตุนในการติดตามงาน และการใหคําแนะนาํแกนักศึกษาอยางตอเน่ือง  และ
สถานประกอบการไมสามารถจัดพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงดูแลใหคําแนะนําไดอยางเต็มที่
เพราะพนักงานที่ปรึกษา/ พนักงานพ่ีเลี้ยงตองดูแลนักศกึษาปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาหลายสถาบัน  
 

๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต    
             -  จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน และสามารถสรางพันธมิตรกับสถาน
ประกอบการมากขึ้น  ทําใหนักศึกษาสามารถเลือกสถานประกอบการไดมากขึ้น 
               - มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีหนวยงานภายใน  ซึ่งเปนหนวยงานกลางทาํหนาที่ประสานงาน
กับสถานประกอบการ  อํานวยความสะดวก  ตลอดจนจัดหา  สรางพันธมิตรเพ่ิมขึ้น  เพ่ือใหมีสถาน
ประกอบการเครือขายมากขึ้น 
 

 
 

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา  (แนบผลการสํารวจ) 
 

    ๑.๑   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
 

๑.๑.๑  จุดแข็ง  
- นักศึกษาไดเขาใจและเรียนรูงานจากการปฏิบัติงาน สามารถเชื่อมโยงภาคทฤษฎีที่ไดเรียนใน

วิชาตางๆ   กับการนําไปใชปฏิบัติงานจรงิ 
- พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ  และอาจารยที่ปรึกษา ไดติดตาม

งานและใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเปนอยางดี 
 

๑.๑.๒  จุดออน 
- นักศึกษาขาดทักษะการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทางการบัญชีในสถานประกอบการ เน่ืองจาก

นักศึกษายังขาดทักษะในดานนี้และเปนการเร่ิมปฏิบตัิงาน  ซึ่งการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทางการบัญชี
ตองใชประสบการณและการปฏิบัติงานมากกวาน้ี   
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                                                                     มคอ. ๖ 

 
 

๖

    ๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

         - นักศึกษายังขาดประสบการณในการใชซอฟตแวรตาง ๆ ทางการบัญช ี
         - พนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยง  มีงานมาก จึงมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษานอย   
         - สถานประกอบการมีขอมูลที่สําคัญไมสามารถใหนักศึกษาปฏิบัติได 
 

๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการ หรือพนักงานพี่เลี้ยง/         
    ผูควบคุมการฝกงานจากสถานประกอบการ 
 

    ๒.๑   ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
 

           ๒.๑.๑  จุดแข็ง 
- นักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูงานทางดานบัญชีจากการปฏิบัติงานจรงิ และเกิดทักษะมี 

ประสบการณในวิชาชีพ 
- นักศึกษาสวนใหญมีความรูในทฤษฎีเพียงพอตอการประยุกตใชกับงานจริงไดเปนอยางดี 
 

            ๒.๑.๒  จุดออน 
- นักศึกษายังตองปรับปรุงทักษะในการทํางาน  การใชโปรแกรมประยุกตทางการบัญชี  

เน่ืองจากสถานประกอบการมีความตองการผูมีความสามารถทํางานไดทันท ี
- นักศึกษาบางคนยังมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายไมดีพอ 
 

๒.๒   ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  
           -  สถานประกอบการใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาใหมีผลการเรียนรูตามที่
หลักสูตรคาดหวังเปนอยางดี 
           -  ควรเพ่ิมทักษะการใชโปรแกรมประยุกตทางการบัญชีใหมากขึ้น  และใหมีโปรแกรมประยุกต
ทางการบัญชมีากขึ้น  โดยอาจสรางความรวมมือกับองคกรธุรกิจทีผ่ลิตโปรแกรมสําเร็จรูปในการเพิ่มพูน
ความรูและทกัษะใหกับนักศึกษามากขึ้น 
 

      

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
 

๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 
    - จัดใหมีการฝกอบรมใหนักศึกษามีทักษะวชิาชีพที่จําเปนตอการทาํงานมากขึ้น  และมีการประเมิน
ทักษะกอนการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
    - ประสานงานกับสถานประกอบการใหมีพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงกอนนักศึกษาออก
ปฏิบัติงานลวงหนาอยางนอย ๑ เดือน 
    - ใหนักศึกษามีความพรอมตอการออกปฏิบัติงาน โดยใหนักศึกษาสามารถสรางความคุนเคยกับ
พนักงานที่ปรึกษาลวงหนากอนการปฏิบัตงิานสหกิจศกึษา 
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                                                                     มคอ. ๖ 

 
 

๗ 

๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้ง 
    กอน 
 

ประเด็นที่ระบุในคร้ังที่ผานมา สําหรับการ
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ ๑. 
 

- การขอเพ่ิมทักษะการอบรมเร่ืองการใชภาษา
เพ่ือการสื่อสารใหกับนักศึกษา 
 

- การขอเพ่ิมจํานวนสถานประกอบการ เพ่ือให
เปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาในการเลือก
สถานประกอบการที่มีภาระงานตรงตาม
ความสามารถของนักศึกษา 
 

เหตุผลของความสําเร็จและผลกระทบในกรณีไม
สําเร็จ   
 

- นักศึกษาเรยีนรูเรื่องการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  ได
จากโครงการการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 
 

- จัดเพ่ิมได จํานวน ๒ แหง  ยังไมเพียงพอกับความ
ตองการของนักศึกษาทีต่องการออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาเพ่ิมขึ้น 
 

๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
 

ขอเสนอ 
- จัดหลักสูตรเสริมทักษะที่
จําเปนใหนักศกึษามีความ
พรอมในการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 
 

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา 
๒๕๕๘ 

ผูรับผิดชอบ 
อาจารยผูรับผิดชอบและ 
อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา  

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

          - การปรับปรุงหลักสูตรโดยขอเพิม่รายวิชาบังคบัที่เรียนกอนรายวิชาสหกิจศึกษา คือ รายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษา ๑(๐-๒-๑) 
          - การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณในการดําเนินการสหกิจศึกษาสาขาการบัญชี เชน   คาใชจายใน 
การนิเทศ  การหาสถานประกอบการเพ่ิมเติม 
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๘

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 
ลงชื่อ                จอมใจ การรักษ                           วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘     
           (รองศาสตราจารยจอมใจ การรักษ)  
               อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 
ลงชื่อ                 อนุชา ตั้งจิต                               วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘     
            (ผูชวยศาสตราจารยอนุชา ตั้งจิต)  
              อาจารยที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
 
ลงชื่อ                 ภูริ อยูเย็น                                 วันที่   ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘     
                 (อาจารยภูริ อยูเย็น )  
            อาจารยผูรับผิดชอบสหกิจศึกษา 
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มคอ. ๗ 
 

 
 
๑

ตัวอยาง มคอ. ๗ 
  รายงานผลการดาํเนนิการของหลักสตูร 

 
                  รายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผลประจําป
โดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติ
ของนักศึกษาที่เรียนในหลกัสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุป
ภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน 
การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จ
การศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพฒันา รวมท้ังแผนปฏิบัติการในการพฒันา
คณาจารยและบุคลากรที่เก่ียวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบด ีและใชเปนขอมูล
ในการศึกษาดวยตนเองเพือ่ปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู
ประเมินภายนอกไดดวย 

 
ประกอบดวย ๙ หมวด ดงันี ้

 
หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
หมวดท่ี ๒  ขอมูลเชิงสถิติ 
หมวดท่ี ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
หมวดท่ี ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
หมวดท่ี ๕ การบริหารหลักสูตร 
หมวดท่ี ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดท่ี ๗ คุณภาพของการสอน 
หมวดท่ี ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจาก 

ผูประเมินอิสระ 
หมวดท่ี ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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มคอ. ๗ 
 

 
 
๒

ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร บัญชบีัณฑิต ประจําปการศกึษา ๒๕๕๘ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะบริหารธุรกิจ ภาควชิาบัญช ี
 

 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
 
๑. หลักสตูร   
          บัญชบีัณฑิต  
 

๒. ระดับคุณวฒุ ิ   
          ปริญญาตร ี
 

๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลําดบั 
ท่ี 

ชื่อ – สกุล  
ตําแหนงทางวิชาการ 

คุณวฒุ ิ
การศึกษา 

สถานศึกษา ปพ.ศ.ท่ี
สําเรจ็

การศึกษา 

๑ นาง วิไลพร สอนงาย 
รองศาสตราจารย 

D.B.A (Accounting) 
บช.ม. 
บธ.บ.(การบญัชี) 

The University of Florida  
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

๒๕๕๐ 
๒๕๔๕ 
๒๕๔๐ 

๒ นาง จอมใจ การรักษ 
รองศาสตราจารย 

บช.ด. 
บช.ม. 
บช.บ. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๒๕๕๒ 
๒๕๔๘ 
๒๕๔๐ 

๓ นางสาว ญาดา สอนดี 
ผูชวยศาสตราจารย 

บธ.ม.(การบญัชี) 
บช.บ. 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

๒๕๔๘ 
๒๕๔๓ 

 
๔. วนัท่ีรายงาน    
             วันท่ี  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๘ 
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มคอ. ๗ 
 

 
 
๓ 

๕. ปการศึกษาที่รายงาน   
             ปการศึกษา   ๒๕๕๘ 
 

๖. สถานทีต้ั่ง    
          ภาควิชาบัญช ีคณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยการบัญชีไทย 
 

 

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิต ิ
 

๑.  จํานวนนกัศึกษาช้ันปที่ ๑ ท่ีรับเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน   
                 จาํนวน  ๑๐๐  คน 
 

๒.  จํานวนนกัศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาในปที่รายงาน   
                  จํานวน ๙๕ คน 
 

๒.๑  จํานวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสตูร      
          ไมมี   
 

๒.๒  จํานวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาตามกาํหนดเวลาของหลักสูตร    
          จํานวน  ๙๕  คน 
 

๒.๓  จาํนวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกาํหนดเวลาของหลักสูตร     
         จํานวน  ๒ คน 
 

๒.๔ จาํนวนนักศึกษาท่ีสาํเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ       
        ไมมีวิชาเอก 
 

๓.  รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสาํเร็จการศึกษา 
 

           ๓.๑  รอยละของนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร                         
                         รอยละ ๙๕   
 

           ๓.๒  ขอสังเกตเกีย่วกบัปจจัยหลัก หรือ สาเหตุท่ีมีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสาํเร็จ
การศึกษาตามหลักสตูร 
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มคอ. ๗ 
 

 
 
๔ 

๑)  นักศึกษาลาออก                            
           รอยละ  ๓    
                         

๒)  นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐                            
           รอยละ  ๑ 
 

                ๓)  นักศึกษามีผลการเรียนรายวิชาในกลุมวิชาชพี  F ตองลงทะเบียนเรียนใหม   
                           รอยละ ๑ 
 

๔.  จาํนวนและรอยละของนักศึกษาทีส่อบผานตามแผนการศกึษาของหลักสูตรในแตละป 
 

ปที่เขา 
 

ปการศึกษา (จํานวนรับจริง) 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

คางชั้น     ๕ 
ชั้นปที่ ๔    ๙๕ ๙๕ 
ชั้นปที่ ๓   ๙๖ ๙๖ ๙๗ 
ชั้นปที ่๒  ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๙๗ 
ชั้นปที ่๑ (ปท่ีทําการประเมนิ) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
           รวม                                      ๑๐๐ ๑๙๗ ๒๙๔ ๓๙๐ ๓๙๔ 
จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผน       
 การศึกษาของหลักสูตร                        

      
๙๕ 

   
๙๕ 

รอยละของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผน 
   การศึกษาของหลักสูตร 
   (คํานวณจากจํานวนนักศกึษาป ๒    
   ของแตละรุน) 

    
 
 

๙๗.๙๔ 

 

 
๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจาํนวนนกัศึกษาในแตละปการศกึษา  
          สัดสวนของนักศึกษาท่ีสอบผานตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร เปรียบเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 

- รอยละของนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ที่เรียนตอชัน้ปท่ี ๒ = ๙๗.๐๐ 
- รอยละของนักศึกษาชั้นปท่ี ๒ ที่เรียนตอชัน้ปที่ ๓ = ๙๘.๙๗ 
- รอยละของนักศึกษาชั้นปท่ี ๓ ท่ีเรียนตอชัน้ปที่ ๔ = ๙๘.๙๖ 
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๕ 

๖.  ปจจัย/สาเหตุทีม่ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
 นักศึกษามีปญหาตั้งแตการเริ่มตนการศกึษา เชน การไมชอบคณิตศาสตร การยายคณะ การเขามาดวย
เงื่อนไขพิเศษ (นักกีฬาชาต)ิ เปนตน 
 

๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา 
            -  วนัที่สํารวจ วันซอมรับปริญญา ปการศึกษา ๒๕๕๘ 

- จํานวนแบบสอบถามทีส่ง  ๙๕ ฉบับ  
- จํานวนแบบสอบถามทีต่อบกลับ ๗๖ ฉบับ  
- รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๘๐ 
- การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกบัจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

 
การไดงานทํา ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน 

ยังไมได
งานทํา 

รวม ตรงสาขาที่
เรียน 

ไมตรงสาขาท่ี
เรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอื่น 

จํานวน ๖๘ ๔ ๓ ๑ ๐ ๗๖ 
รอยละของผูตอบกลับ ๘๙.๕ ๕.๒ ๔.๐ ๑.๓ ๐ ๑๐๐ 
 
๘. การวเิคราะหผลที่ได  

ผูสําเร็จการศกึษาสวนใหญไดทํางานตามคุณวุฒทิีจ่บการศึกษา อยางไรก็ตาม อาจมีผูสําเรจ็การศึกษา
บางคนเปลีย่นไปประกอบอาชพีที่เก่ียวของ เชน การเงิน เปนตน ทั้งนี้เปนเพราะสาขาวชิาการบัญชีเปนสาขาวิชา
พื้นฐานของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นอกจากนั้นยังพบวามีผูสําเร็จการศึกษาบางสวน ไดศึกษาตอท้ังในและ
ตางประเทศ ผูสําเร็จการศกึษาบางสวนชวยงานธุรกิจครอบครัวหลงัจากสําเรจ็การศึกษา 
 

 

หมวดที่ ๓   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
 
๑.   การเปลีย่นแปลงภายในสถาบนัท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา 
 ในชวง ๒ ปท่ีผานมา มหาวทิยาลัยมีนโยบายมุงเนนการทําวจิัยและนําสูการเผยแพรในระดับชาตแิละ
ระดับนานาชาติ ทําใหคณะบริหารธุรกิจจาํเปนตองปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพือ่ตอบสนองตามนโยบาย
ดังกลาว เชน การใหมีการเสนอผลการวจิัยในระดับภาควิชา การเรียนการสอนของวิชาการบัญชีเนนการทําวจิัย 
เปนตน 
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๖

๒.   การเปลีย่นแปลงภายนอกสถาบนัท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
 ในชวง ๒ ปท่ีผานมามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชีอยางมาก ทําใหการเรียนการสอนตอง
ปรับเปลี่ยนใหทันตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาว รวมทั้งตลาดแรงงานวิชาชพีบัญชีมีความตองการใหบัณฑิตมี
ความรูในเชิงการนําไปปฏบิัติไดทันที รวมทั้งการมีคณุธรรมและจริยธรรม ดังนัน้ การเรียนการสอนจึงตองมุงเนน
การใหนักศึกษาไดฝกงาน รวมท้ังการใหนักศึกษาไดเรยีนรูการมีคุณธรรมและจริยธรรมดวย 

 
หมวดที่ ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

๑. สรุปผลรายวชิาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา  
            แผนการเรียนแบบมสีหกิจศึกษา 
 

ชื่อวิชา ภาค/ 
ป

การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
 

 

จํานวน
นักศึกษา 

 

A B+ B C+ C D+ D F S U W ลงทะ 
เบียน 

สอบ
ผาน 

หลักการบัญชีข้ันตน ๑/๒๕๕๔ ๗ ๑๓ ๑๘ ๒๕ ๒๒ ๑๓ ๒ - - -  ๑๐๐ ๑๐๐ 
แคลคูลัส ๑ ๑/๒๕๕๔ ๓ ๖ ๑๐ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๕ - - ๑๐ ๑๐๐ ๘๕ 
จิตวิทยาท่ัวไป               ๑/๒๕๕๔ ๑๐ ๑๖ ๑๕ ๓๗ ๒๐ ๒ - - - - - ๑๐๐ ๑๐๐ 
ภาษาอังกฤษ ๑/๒๕๕๔ ๑๐ ๑๒ ๑๘ ๒๕ ๒๕ ๕ ๕ - - - - ๑๐๐ ๑๐๐ 
รายวิชาในกลุมวิชา 
  มนุษยศาสตร 

 
๑/๒๕๕๔ 

 
๑๒ 

 
๑๒ 

 
๒๐ 

 
๒๕ 

 
๒๕ 

 
๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

เศรษฐศาสตรจุลภาค      ๒/๒๕๕๔ ๔ ๗ ๑๐ ๒๓ ๒๕ ๘ ๔ ๔ - - ๑๕ ๑๐๐ ๘๑ 
การบัญชีข้ันกลาง ๑        ๒/๒๕๕๔ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๓ ๑๕ ๔ ๓ ๕ - - ๕ ๑๐๐ ๙๐ 
ธุรกิจและสภาพ  
  แวดลอมทางกฎหมาย   

 
๒/๒๕๕๔ 

 
๒๐ 

 
๒๕ 

 
๒๕ 

 
๒๕ 

 
๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

การประมวลผลดวย 
  เครื่องอิเล็กทรอนิกส     

 
๒/๒๕๕๔ 

 
๒๕ 

 
๒๕ 

 
๓๐ 

 
๑๕ 

 
๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

ภาษาอังกฤษ                ๒/๒๕๕๔ ๑๐ ๑๕ ๓๐ ๒๕ ๑๘ ๒ - - - - - ๑๐๐ ๑๐๐ 
รายวิชาในกลุมวิชา   
  สังคมศาสตร 

 
๒/๒๕๕๔ 

 
๒๐ 

 
๒๒ 

 
๒๗ 

 
๒๖ 

 
๑๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๑๐๐ 

 
๑๐๐ 

เศรษฐศาสตรมหภาค      ๑/๒๕๕๕ ๖ ๑๐ ๑๔ ๑๘ ๑๘ ๘ ๔ - - - ๒๐ ๙๗ ๗๗ 
การบัญชีข้ันกลาง ๒       ๑/๒๕๕๕ ๑๐ ๑๓ ๒๒ ๒๕ ๑๓ ๔ ๓ - - - ๑๐ ๙๗ ๘๗ 
หลักการจัดการ             ๑/๒๕๕๕ ๑๘ ๒๒ ๒๗ ๒๖ ๗ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
หลักสถิต ิ                  ๑/๒๕๕๕ ๓ ๑๐ ๑๒ ๒๐ ๑๒ ๑๐ ๕ ๕ - - ๑๐ ๙๗ ๘๒ 
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๗ 

ชื่อวิชา ภาค/ 
ป

การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
 

 

จํานวน
นักศึกษา 

 

A B+ B C+ C D+ D F S U W ลงทะ 
เบียน 

สอบ
ผาน 

ภาษาไทยเพ่ือการ 
  สื่อสาร                

 
๑/๒๕๕๕ 

 
๒๐ 

 
๒๕ 

 
๓๒ 

 
๒๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๗ 

 
๙๗ 

ภาษาอังกฤษ               ๑/๒๕๕๕ ๑๔ ๑๙ ๒๙ ๑๘ ๑๗ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การบัญชีตนทุน ๑          ๒/๒๕๕๕ ๑๐ ๑๒ ๒๗ ๒๕ ๒๑ ๒ - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การภาษีอากร ๑     ๒/๒๕๕๕ ๑๒ ๑๘ ๒๖ ๒๕ ๑๖ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การวิเคราะหเชิงปริมาณ 
  เพ่ือการตัดสินใจทาง 
  ธุรกิจ                 

 
 

๒/๒๕๕๕ 

 
 
๙ 

 
 

๒๕ 

 
 

๓๐ 

 
 

๑๗ 

 
 

๑๖ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๙๗ 

 
 

๙๗ 
การจัดการการผลิต         ๒/๒๕๕๕ ๑๓ ๒๒ ๒๖ ๒๐ ๑๖ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
หลักการตลาด               ๒/๒๕๕๕ ๑๘ ๒๒ ๒๙ ๑๕ ๑๔ ๑๑ ๑๐ - - - - ๙๗ ๙๗ 
รายวิชาศึกษาทั่วไปกลุม 
   วิชาวิทยาศาสตรและ 
   คณิตศาสตร 

 
 

๒/๒๕๕๕ 

 
 
๘ 

 
 

๒๒ 

 
 

๒๕ 

 
 

๑๖ 

 
 

๑๘ 

 
 
๘ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

๙๗ 

 
 

๙๗ 
การบัญชีข้ันสูง ๑           ๑/๒๕๕๖ ๙ ๑๗ ๒๙ ๒๕ ๑๒ ๖ ๕ ๒ - - - ๙๗ ๙๕ 
การบัญชีบริหาร             ๑/๒๕๕๖ ๗ ๒๒ ๒๘ ๒๐ ๑๙ ๑ - - - - - ๙๗ ๙๗ 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ 
   ระบบสารสนเทศ  

 
๑/๒๕๕๖ 

 
๑๘ 

 
๒๕ 

 
๓๐ 

 
๑๙ 

 
๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๗ 

 
๙๗ 

การภาษีอากร ๑ ๑/๒๕๕๖ ๑๑ ๒๒ ๒๔ ๒๘ ๑๒ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การเงินธุรกิจ                ๑/๒๕๕๖ ๑๒ ๒๔ ๒๘ ๒๕ ๘ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
ภาษาอังกฤษ  ๑/๒๕๕๖ ๒๐ ๒๗ ๒๓ ๒๐ ๗ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
วิชาเลือกเสรี ๑/๒๕๕๖ ๒๐ ๒๗ ๒๓ ๒๐ ๗ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การบัญชีข้ันสูง ๒           ๒/๒๕๕๖ ๑๑ ๒๒ ๒๙ ๒๓ ๑๒ - - - - - - ๙๖ ๙๖ 
การสอบบญัช ี              ๒/๒๕๕๖ ๑๐ ๒๐ ๒๔ ๑๙ ๑๘ ๕      ๙๖ ๙๖ 
การงบประมาณยุคใหม ๒/๒๕๕๖ ๑๕ ๓๐ ๓๒ ๑๙ - - - - - - - ๙๖ ๙๖ 
ระบบสารสนเทศทาง    
   การบัญช ี     

 
๒/๒๕๕๖ 

 
๑๐ 

 
๒๕ 

 
๒๖ 

 
๒๔ 

 
๑๒ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๗ 

 
๙๗ 

วิชาภาษา (เลือก)           ๒/๒๕๕๖ ๑๒ ๓๐ ๒๕ ๒๖ ๔ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
วิชาชีพเลือก ๒/๒๕๕๖ ๑๒ ๓๐ ๒๕ ๒๖ ๔ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
วิชาเลือกเสรี ๒/๒๕๕๖ ๒๔ ๒๘ ๑๕ ๑๒ ๑๘ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
การตรวจสอบและ 
   ควบคุมภายใน 

 
๑/๒๕๕๗ 

 
๑๓ 

 
๒๓ 

 
๑๘ 

 
๑๗ 

 
๑๓ 

 
๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๗ 

 
๙๗ 
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มคอ. ๗ 
 

 
 
๘

ชื่อวิชา ภาค/ 
ป

การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน 
 

 

จํานวน
นักศึกษา 

 

A B+ B C+ C D+ D F S U W ลงทะ 
เบียน 

สอบ
ผาน 

รายงานทางการเงินและ 
   การวิเคราะห             

 
๑/๒๕๕๗ 

 
๙ 

 
๑๒ 

 
๑๘ 

 
๒๖ 

 
๒๘ 

 
๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๙๗ 

 
๙๗ 

การเตรียมความ 
   พรอมสหกิจศึกษา 

 
๑/๒๕๕๗ 

 
๑๐ 

 
๑๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๒๐ 

 
๒๐ 

สัมมนาการบญัชี ๑/๒๕๕๗ ๓๕ ๔๕ ๑๖ - - - - - - - - ๙๖ ๙๖ 
การจัดการเชิงกลยุทธ ๑/๒๕๕๗ ๑๒ ๑๓ ๑๙ ๒๖ ๒๓ ๒ - - - - - ๙๕ ๙๕ 
วิชาชีพเลือก ๑/๒๕๕๗ ๑๔ ๑๘ ๒๕ ๓๐ ๙ ๑ - ๑ - - - ๙๗ ๙๖ 
วิชาชีพเลือก ๑/๒๕๕๗ ๑๑ ๑๕ ๒๙ ๓๐ ๑๒ - - - - - - ๙๗ ๙๗ 
สหกิจศึกษา ๒/๒๕๕๗ ๖ ๘ ๖ - - - - - - - - ๒๐ ๒๐ 
 
 

๒. การวเิคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกต ิ
 

๒.๑ รหัสวิชา xxxxxx 
วิชาแคลคูลสั ๑ 
 

   มีความผิดปกติ  คือ คะแนนเฉลี่ยของรายวิชาเฉลีย่ต่ํากวา ๒.๐๐  

๒.๒ การดําเนินการ
ตรวจสอบ 
 

   สอบถามจากนักศึกษาทีข่อถอนวชิาและที่ได F  

๒.๓ เหตุผลทีท่ําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ เกณฑ
ท่ีตั้งไว 
 

   นักศึกษาทีมี่คุณวุฒิกอนเขาศึกษาสายศิลปคํานวณจะมีผลการเรียนเฉลี่ยตํ่า 
(ประมาณ ๑.๕) เม่ือตองมาเรียนรายวิชาทางคณิตศาสตร  จากการสัมภาษณ
นักศึกษากลุมนี้  พบวานักศกึษามีพื้นฐานคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาไม
พอเพียง  

๒.๔ มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว 

   ไดขอใหอาจารยภาควิชาคณิตศาสตรปรับวธิีการสอน โดยใหแบบฝกหัดมากขึ้น 
นอกจากนั้นไดประสานกับชมรมบัญชีของคณะใหมีการเปดการสอนพิเศษให
นักศึกษาที่มีปญหา รวมท้ังการปรับพื้นฐานดานคณิตศาสตรกอนเรยีนวิชที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัส ๑ 
 

 

912



มคอ. ๗ 
 

 
 
๙ 

๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  
 

     ๓.๑  รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตผุลที่ไมไดเปดสอน   
                         ไมมี 
 

     ๓.๒  วิธีแกไขกรณีท่ีมกีารสอนเนื้อหาในรายวชิาไมครบถวน 
 

    รายวิชาเกือบรอยละ ๑๐๐ ไดสอนครบถวน หากการสอนเนือ้หาในรายวิชาไมครบถวน เนือ่งจาก
เหตุผล เชน มีวันหยุดตรงตามตารางสอน ผูสอนติดภารกิจสําคัญ เปนตน ผูสอนจะนัดมาเรียนชดเชยในตอนเย็น
หรือชวงวางของนักศึกษา 

 
 

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
 

๑. ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
 

 การบริหารหลกัสูตรโดยรวมไมมีปญหา อยางไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรมีวิชาเก่ียวของกับสหกจิศึกษา 
ปญหาท่ีสําคญัท่ีเกิดขึ้น คือ ความเพียงพอของสถานประกอบการใหนักศึกษาไดฝกงาน รวมท้ังการจัดสรรสถาน
ประกอบการใหตรงกับความตองการของนักศึกษา 
 
๒. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวตัถปุระสงคของหลักสูตร 
 

 ถึงแมปญหาขางตนจะเปนปญหาของการบริหารหลักสูตรก็ตาม อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรได
พยายามสรางเครือขายเพิ่มสถานประกอบการ เชน ตดิตอไปยังศิษยเกา เพือ่ขอความชวยเหลอืใหนักศึกษาเขา
ฝกงาน จากประสบการณทีผ่านไดรับความชวยเหลอืเปนอยางดี  
 
๓. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคในอนาคต 
 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีโครงการการประสานงานใหบริษทัเอกชนรับนักศึกษาฝกงานเพือ่ปองกัน
ปญหาท่ีเกิดจากความไมเพยีงพอ และความไมเหมาะสมของสถานประกอบการ นอกจากนั้นยังนําปญหาที่พบ
จากการดําเนนิการปกอน ๆ มาวเิคราะห รวมถึงการหารือผูประกอบการ เพือ่หาทางลดปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการท่ีนักศึกษาทํางานไมตรงกับความตองการของสถานประกอบการ และคณุภาพงาน  
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๑๐

 

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสตูร 
 
๑.   การประเมนิจากผูที่กําลังจะสาํเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ): วนัท่ีสาํรวจ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
 

๑.๑  ขอวพิากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิ ขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 

จุดออน  
๑) เน่ืองจากนกัศึกษาเรียนวิชาหลักการบัญชี
ตั้งแตป ๑ นอกจากนั้นมาตรฐานการบัญชีมีการ
พฒันาอยางตอเนือ่ง จึงทําใหนักศึกษากังวลวา
อาจมีการหลงลืมมาตรฐานการบัญช ีรวมทั้ง
ความรูทางดานการบัญชอีาจไมเปนปจจบุัน 
๒) การใชโปรแกรม Excel ขั้นสูงในการทํางาน 

     ดานบัญชี 
 

จุดแข็ง 
๑) อาจารยผูสอนมีชื่อเสียง ประสบการณ และมี  
๒) ความสามารถในการถายทอดดานการบัญชี 
 ไดเปนอยางดี 
๒) มีจํานวนคอมพวิเตอร และระบบอินเทอรเนต็ 
   อยางเพียงพอและท่ัวถึง 
 

 
๑) จะดําเนินการบรรยายสรุปมาตรฐานการบัญชีกอนวัน
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
 
 
๒) จะดําเนินการบรรยายสรุปมาตรฐานการบัญชีกอน
วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

๑) จะดําเนินการเพือ่ดํารงและเสริมจุดแข็งอยาง
ตอเนือ่ง เชน การสงอาจารยไปศึกษาตอระยะสั้นใน
ตางประเทศ การเชิญอาจารยชาวตางประเทศมา
บรรยาย เปนตน 
๒) สนับสนุนใหนักศึกษาไดใชเทคโนโยลชีวยในการ
สืบคนขอมูลในการเรียนมากที่สุด 

๑.๒ ขอเสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมนิขอ ๑.๑ 
 

        เนือ่งจากวัตถปุระสงคของหลักสูตรตองการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการบัญชี การ
ปรับปรุงหลักสูตรคร้ังตอไปในป ๒๕๕๘ ควรพจิารณาเพิ่มวชิาท่ีสรุปประเด็นที่สําคญัของมาตรฐานการบัญชี
แยกเปนรายวชิาโดยเฉพาะ 

 
 
๒.  การประเมนิจากผูมีสวนเกี่ยวของ  
       การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของทาํโดยการสงแบบสอบถามไปยังผูประกอบการหลังจากนักศึกษาเสรจ็ส้ิน
วิชาสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ รวมทั้งการสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตหลังจากบณัฑิตเรียนจบไป
แลว ๑ ป 
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๑๑

๑.๑  ขอวพิากษท่ีสาํคญัจากผลการประเมนิ ขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 

จุดออน  
๑) นักศึกษาไมมีความอดทนในการปฏิบัติงาน 
โดยเฉพาะระยะเวลา ๒ – ๓ เดือนแรก นักศึกษา
จะลาออกจากงาน  

 

๒) นักศึกษามีความเปนตวัของตวัเองสงู และไม
สามารถทํางานเปนทีมได 
 

จุดแข็ง 
๑) นักศึกษามคีวามรูความสามารถทางการบัญชี
เปนอยางดี 
๒) นักศึกษามีความรูดานภาษาอังกฤษดี 
 

 
๑) การแกไขจุดออน คอื การใหนักศึกษารุนพี่มาพบ
กอนจบการศกึษา โดยเลาใหฟงสภาพการทํางานใน
ระยะเริ่มตน เพือ่ช้ีแนะทางออกที่เปนไปได 
 

๒) มุงเนนการทํางานเปนกลุมของแตละวิชา รวมท้ัง
ใหการประเมนิผลท้ังรายบคุคลและรายกลุม 
 

    
     ไมมี 
  
     ไมมี 

๒.๒ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ 
             ไมมีผลกระทบตอการปรับปรุงหลักสูตร 

 
๓.  การประเมนิคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัช ี
 ๓.๑ ระบบการประเมนิและเกณฑท่ีใชในการประเมนิคุณภาพหลักสูตร 
 

ตัวบงชีแ้ละเปาหมาย ปการศึกษา 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๑.  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๒.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ี
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญช ี
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๓.  มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
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๑๒ 

ตัวบงชีแ้ละเปาหมาย ปการศึกษา 

๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๔.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของ   ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)  ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖   
ภายใน ๓๐ วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

๕.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้สุดป
การศึกษา 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ี
เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๗.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.๗ ปท่ีแลว   
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

๘.  อาจารยใหม (ถามี) ทกุคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนาํดานการจัดการเรียนการสอน 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๙.  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชพีอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๐. จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถามี) ไดรับการพฒันาวชิาการและ/หรือวิชาชพี  
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
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๑๓ 

 
๑๑.  ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลีย่ไมนอย
กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐   
      

    
 
 

 
 
 

๑๒.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมีตอ
บัณฑิตใหมไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ของผูใชบัณฑติที่มีตอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 

     
 
 

๑๓. อาจารยผูสอนไดรับการประเมินการสอนจาก
นักศึกษาภายหลังการเรียน รอยละ ๑๐๐ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

๑๔. จํานวนนกัศึกษาที่รบัเขาเปนไปตามแผน 
 

     

๑๕. บัณฑิตท่ีไดงานทําไดรับเงินเดือนเริม่แรกไม
ต่ํากวาเกณฑก.พ. กําหนด 
 

     
 

รวมตวับงชี ้(ขอ) ในแตละป 
 

๑๑ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๕ 

ตัวบงชีบ้งัคบั (ขอท่ี )  
 

   ๑-๕     ๑-๕     ๑-๕   ๑-๕    ๑-๕ 

ตัวบงชีต้องผานรวม (ขอ) ๙ 
    

๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
 

 
เกณฑประเมิน  :  หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิฯ ตองผานเกณฑประเมินดังนี้   

๑) ตัวบงช้ีบังคบั (ตวับงชี้ท่ี๑ – ๕)  มีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย และ 
๒)  มีจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีผลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา ๘๐% ของตวับงชี้รวม  โดย 
     พิจารณาจากจํานวนตวับงชี้รวมในแตละป 
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๑๔

       ๓.๒ รายงานผลการดําเนนิงานตามตวับงชี ้
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน เปาหมาย ผลการ
ดําเนนิงาน 

การบรรลุ
เปาหมาย 

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมใน
การประชุมเพือ่วางแผน  ตดิตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 
 

 
๘๐ % 

 
๘๕% 

 
 
 

๒.  มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒ ิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 

 
๑๐๐ % 

 
๑๐๐ % 

 
 

 

๓. มีรายละเอยีดของรายวิชา (มคอ.๓)  และรายละเอียดการฝก
ประสบการณวิชาชพี(แบบมคอ.๔) (ถามี) กอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

 
 

๑๐๐ % 

 
 

๑๐๐ % 

 
 
 

 

๔. จัดทํารายงานการดําเนินการของรายวิชา รายงานการ
ดําเนินการฝกประสบการณ ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา 
 

ภายใน ๓๐ 
วัน 

 
 
 

๓๐ วัน 

 
 
 
 

 

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.๗) ภายใน 
๖๐ วัน หลังสิน้สุดปการศึกษา 

ภายใน ๖๐ 
วัน 

 
๕๕ วัน 

 
 

 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยละ ๒๕ ของ
รายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

 
 

๑๐๐ % 

    
 

๙๐ % 

 
 

X 

๗.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน และหรอื การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.๗ ที่แลว 

 
 
มี 

 
 

ครบถวน 

 
 
 

 

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรอื
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

 
มี 

 
มี 
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๑๕

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 
การบรรลุ
เปาหมาย 

๙. อาจารยประจําทุกคนจะตองไดรับการพฒันาทางวชิาการ 
และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง   

 
๑๐๐ % 

 
๑๐๐ % 

 
 

 

๑๐. จํานวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพฒันาวชิาการและ/หรือวชิาชพีไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 

 
๕๐% 

 
๖๐ % 

 
 

 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  

 
๓.๕ 

 
๔.๒๐ 

 
 

 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหมที่มีตอบณัฑิตใหม
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  

 
๓.๕ 

 
๓.๘๒ 

 
 

 

๑๓. อาจารยผูสอนไดรับการประเมินการสอนจากนักศึกษา
ภายหลังการเรียนรอยละ ๑๐๐ 

 
๑๐๐ % 

 
๑๐๐ % 

 
 

 

๑๔. จํานวนนกัศึกษาท่ีรบัเขาเปนไปตามแผน ๑๐๐ % ๑๐๐ %  
 

๑๕. บัณฑิตทีไ่ดงานทําไดรับเงินเดือนเร่ิมแรกไมต่ํากวาเกณฑ 
ก.พ. กําหนด 

     
๘๐% 

 
๘๖% 

 
 

 

 
      ๓.๓  สรุปผลการประเมนิเมื่อครบหลักสตูร   
 

             มีการดําเนินการครบตามขอ ๑-๕  และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้  ๑๔  ขอ จาก ๑๕  ขอ คิดเปน 
รอยละ๙๓.๓๓ โดยขอ ๘  การปฐมนิเทศอาจารยใหม  ใชการปฐมนิเทศระดับมหาวิทยาลัย    ซ่ึงผานการ
ประเมิน (เกินรอยละ ๘๐ ของตวับงชีท้ั้งหมด) 
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๑๖

หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน 
 
๑. การประเมนิรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
 

๑.๑ รายวชิาท่ีมีการประเมนิคุณภาพการสอน และแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมนิ 
ทุกรายวิชาใชการประเมินโดยระบบ E-Evaluation โดยนักศึกษาครบทุกวชิา รวมท้ังผูสังเกตจากภาควิชา

และคณะกรรมการที่แตงตัง้โดยภาควิชา และการประชุมของคณะกรรมการบริหารภาควิชา  
 

๑.๒ ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 
ผลการประเมนิอยูในระดับดี มีบางประเด็นที่เก่ียวของกับเกรดท่ีนกัศึกษาใหความเห็นวาอาจารยผูสอนไม

ควรท่ีจะเขมงวดมาก เนือ่งจากมีผลกระทบตอการสมัครงานที่ไมสามารถแขงขันกับบัณฑติทีจ่บจากมหาวทิยาลัย
อื่นได 

 

๒. ประสิทธิผลของกลยทุธการสอน  
 

จากการท่ีภาควิชาไดเปดโอกาสใหนักศกึษาไดประเมินกลยุทธการสอนของทุกวชิา ผลการประเมิน
ประสิทธผิลอยูในเกณฑดี อยางไรก็ตามยังมีปญหาอยูบางวิชาท่ีควรมีสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากนักศึกษา
ไมเห็นภาพจงึไมเขาใจในรายวิชา เชน การสอบบัญช ีระบบสารสนเทศทางการบญัชี เปนตน ขอเสนอแนะ
ดังกลาวไดแจงใหผูสอนทราบแลว ความเห็นของนักศึกษาไมมีผลตอกลยุทธโดยรวมของภาควชิา 

         
๒.๑ สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูลปอนกลบัจาก

แหลงตาง ๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู
ตามกลุมสาระหลักทัง้ ๕ ประการ 

๒.๒ แนวทางแกไขปรับปรุง 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 

นักศึกษามีความรู และความเข า ใจในคุณค าแหงวิชา ชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ   มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ รวมทั้งนักศึกษามี
ความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสถาบันและสังคม  และมีจิตสํานึก  และมี
พฤติกรรมท่ีคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม อยางไรก็ตาม นักศึกษาขาดความสามารถใน
การบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม 
  

 
 

ควรเชญิวทิยากรที่มีความชํานาญ
เก่ียวกับการบริหารเวลามาบรรยายในวัน
ปจฉิมนิเทศ 
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๑๗

๒.๑ สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูลปอนกลบัจาก
แหลงตาง ๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู

ตามกลุมสาระหลักทัง้ ๕ ประการ 

๒.๒ แนวทางแกไขปรับปรุง 

๒. ความรู 
 

นักศึกษามีความรูและความเขาใจใน แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  
และวิธีการทางการบัญชีรวมท้ังมีความรูและความเขาใจในองค
ความรูทางดานอื่น ท่ีสัมพันธกับองคความรูดานการบัญชี  
อยางไรก็ตาม นักศึกษาขาดความสามารถในการบูรณาการและ
นํามาประยุกตใชกับองคความรูทางการบัญชี รวมทั้งขาดเทคนิค
การปฏิบัติงานดานการบัญชีและอื่นๆ  
 

 
 

ควรสอดแทรกวิชาการบัญชีที่บูรณาการ
ระหวางการบัญชีการเงิน และการบัญชี
บริหาร รวมทั้งสารสนเทศทางการบัญชี
เขาหากัน 
 

๓. ทักษะทางปญญา 
 

นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูล  ประมวลขอมูลและแนวคิดตางๆ  
เพื่อนํามาใชในการระบุและวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนได
ดวยตนเอง นอกจากนั้น นักศึกษาสามารถประยุกตและบูรณา
การความรูทางการบัญชีและดานอื่นที่สัมพันธกัน   ใชทักษะทาง
วิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทาง
ใหมในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ รวมทั้งนักศึกษาสามารถติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตองและครบถวน 
   

 
 

ไมมี 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

นักศึกษาสามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น  และปรับตัวใหเขากับสถานการณและ
วัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี   รวมท้ังนักศึกษามีความคิด
ริเริ่ม สรางสรรค  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความ
สะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ท้ังในบทบาทของ
ผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมงาน  และนักศึกษามีความ
รับผิดชอบในการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชี
ของตนเองอยางตอเน่ือง 

 
 

ไมมี 
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๑๘

๒.๑ สรุปขอคิดเหน็ของผูสอน และขอมูลปอนกลบัจาก
แหลงตาง ๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู

ตามกลุมสาระหลักทัง้ ๕ ประการ 

๒.๒ แนวทางแกไขปรับปรุง 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นักศึกษาขาดทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพื่อการ
ตัดสินใจอยางสรางสรรคในการแปลความหมาย  รวมทั้ ง
นักศึกษาสามารถไมสามารถทํางานเปนทีมได อยางไรก็ตาม
นักศึกษาสามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการ
สื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย 
และการสื่อสารสารสนเทศ 
 

 
 
 

ควรประสานงานไปยังภาควิชาที่สอนวชิา
ที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรและสถิติให
มุงเนนการทําแบบฝกหัดและมีทดสอบ
ยอยใหมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษาไดตื่นตัว
อยางตอเน่ือง รวมทั้งการมอบหมายให
ทํางานเปนกลุมมากย่ิงขึ้น 

 
 
๓.  การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
 

มีจํานวนอาจารยใหม ๑ คน ไดรับการปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัย  และภาควชิาไดใหคําแนะนําเพิ่มเติมใน
เรื่องเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ดังนี้ 

 

         ๓.๑ สรุปสาระสําคัญในการดาํเนนิการ 
   หวัขอหลักการสอน วธิีการสอน การประเมินผล รวมท้ังแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังดาน

วิชาการและกิจกรรม  
  

         ๓.๒ สรุปการประเมนิจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
   อาจารยใหมมีความพึงพอใจในการจัดปฐมนิเทศของมหาวิทยาลยั 
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๑๙

๔.  กิจกรรมการพฒันาวชิาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 
 
๔.๑ กิจกรรมที่จดัหรือเขารวม จํานวนผูเขารวม ๔.๒ สรุปขอคิดเหน็และประโยชนท่ีไดรับ 

อาจารย บุคลากร
สาย

สนบัสนนุ 

๑. การอบรมมาตรฐานการบัญชี
และการสอบบัญช ี

 
๒๐ 

 
- 

เปนประโยชนมาก อยางไรก็ตามควรจัดใหมีการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายในภาควิชา 
เพือ่ใหมีความเขาใจอยางลกึซึ้ง 
 

๒. การอบรมภาษาอังกฤษ  ๓ เปนประโยชนมาก ควรทําอยางตอเนือ่งทกุภาค
การศึกษา 
 

๓. การพัฒนาบุคลิกภาพ ๕ ๕ เปนประโยชนมาก และควรจัดอบรมดานการ
แตงกายดวย 

 
หมวดที่ ๘ ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเกี่ยวกบัคณุภาพหลักสตูรจากผูประเมนิอิสระ 

 
๑.ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับ
การเสนอแนะจากผูประเมิน 

๒.ความเหน็ของหลักสตูร/
ผูรับผิดชอบหลักสตูรตอ
ขอคิดเหน็หรือสาระท่ีไดรับ
การเสนอแนะ 

๓.การนําไปดําเนนิการเพื่อการ
วางแผนหรือปรบัปรุงหลกัสูตร 

๑.๑ ควรจัดใหมีการอบรม
ทางดานความอดทนตอการ
ทํางานโดยเฉพาะการเริ่มตน
ของงาน รวมทั้งฝกใหนักศกึษา
ทํางานกันเปนทีม 

 

๑.๒ ควรเนนใหมีการเรียนวชิา
ทางดานการเงินมากยิ่งขึ้น 

๒.๑ ยอมรับวานักศึกษาเปนจริง
ตามความคิดเห็นของผูประเมิน 
และวางแผนที่จะตองปรับ
ทัศนคติตอการทํางาน 
 
 

๒.๑ เห็นดวยกับความคิดเห็น
ของผูประเมิน 

๓.๑ ความเหน็ในลักษณะเดียวกันนี้
เกิดขึ้นกับนักศึกษาคณะอื่น ดังนั้นควร
นําความเห็นดังกลาวขึ้นสูระดับ
มหาวิทยาลัย และใหนักศึกษาเรียน
ผานวิชาศึกษาท่ัวไป  
 

๓.๑ เห็นดวยกับความคิดเห็นของผู
ประเมิน และจะไดนําไปปรับหลักสูตร
ในคราวตอไป 
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๒๐ 

หมวดที่ ๙ แผนการดาํเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

๑.  ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปท่ีผานมา  
 ภาควิชาไดดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว โดยเฉพาะการปรับทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการทํางานใน

ระยะเริ่มตน และการทํางานเปนทีม นอกจากนั้นยังกําลังพจิารณาเพื่อปรับหลกัสูตรใหนักศกึษาของภาควิชาใน
สามารถเลือกวิชาทางการเงินใหมากขึ้น  รวมถึงการเพิ่มการปฐมนิเทศนอกเหนือจากการเปดสอนรายวิชาเตรียม
ความพรอมสหกิจศึกษาในหลักสูตรดวย 
 

แผนดาํเนนิการ วนัสิน้สุดการ
ดําเนนิการตามแผน 

ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 

๑.๑ แผนการปรับ
ทัศนคติตอการทํางาน 

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางเกสร กลิน่บัญชี ไดเรียนเชิญวทิยากร และ
ศิษยเกา บรรยายเกี่ยวกบั
ความสําคัญของวิชาชพีบัญชี 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการ
ประกอบวชิาชีพในการปจฉิม
นิเทศ 

๑.๒ แผนการปรับ
หลักสูตรใหบรรจุวชิา
ทางการเงิน 

๓๐ เมษายน ๒๕๕๙ นายคิดดี ทําดี กําลังดําเนินการ 

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ 
       ไมมี 

 
๒.  ขอเสนอในการพฒันาหลักสูตร 
 

     ๒.๑ ขอเสนอในการปรบัโครงสรางหลักสูตร 
- ควรจัดใหนักศึกษาทุกคนไดเรียนวิชาทางดานการเงิน โดยอาจปรบัปรุงหลักสูตรใหมีวิชาโท หรือ
แนะนําใหนักศึกษาลงทะเบยีนวิชาทางดานการเงินเปนวิชาเลือกเสรี 
 

     ๒.๒ ขอเสนอในการเปลีย่นแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวชิาการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
            - ไมมี 
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๒๑ 

     ๒.๓ กิจกรรมการพฒันาคณาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 
            - อบรมคณาจารยใหเรียนรูเทคนิคการสอนใหม ๆ เชน กรณีศึกษา เปนตน 
            - เรยีนเชิญอาจารยตางประเทศมาใหความรูอาจารยประจํา และสนับสนุนทุนในการทําวิจยัใหแก
อาจารยชาวตางประเทศน้ัน 
            - อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหมีความรูเก่ียวกับระบบ Oracle เนื่องจากในปจจุบันมหาวิทยาลยั
ดําเนินการติดตั้งระบบ รวมถึงการอบรมภาษาอังกฤษใหดวย 
  
๓. แผนปฏิบติัการใหมสาํหรับป ๒๕๖๐ 
 

แผนปฏบิตังิาน วนัท่ีคาดวาจะ 
สิ้นสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

ปรับหลักสูตรเพือ่ใหนักศึกษาทุกคนไดเรียนวิชา
ทางดานการเงิน 
 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายคิดดี ทําดี 

แผนการปรับทัศนคติตอการทํางาน 
 

ตอเน่ือง นางสมบุญ ใจซ่ือ 

อบรมคณาจารยใหเรียนรูเทคนิคการสอนใหม ๆ 
เชน กรณีศึกษา เปนตน 
 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายบุญสม รักบัญช ี

เรียนเชิญอาจารยตางประเทศมาใหความรู
อาจารย รวมท้ังหาชองทางในการทําวจิัยกับ
อาจารยชาวตางประเทศนั้น 
 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายธรรมาภิบาล การบัญชี 

 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  : รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร สอนงาย 

ลายเซ็น  :                               วิไลพร สอนงาย                            วันที่รายงาน: ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
ประธานหลกัสูตร  : รองศาสตราจารย ดร.วิไลพร สอนงาย 

ลายเซ็น  :                                วิไลพร สอนงาย                      วันที่รายงาน: ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
เหน็ชอบโดย :   รองศาสตราจารย ดร. ไทย คุมภัย  (หัวหนาภาควชิา) 

ลายเซ็น  :          ไทย คุมภัย                                   วันที่ : ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
เหน็ชอบโดย : ศาสตราจารย ดร. บริหาร รักธุรกิจ  (คณบดี) 

ลายเซ็น  :          บริหาร รกัธรุกจิ                                      วันท่ี : ๑ เมษายน ๒๕๕๘ 
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๒๒

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. สําเนารายงานรายวิชาทกุวิชา 
๒. วิธีการใหคะแนนตามกาํหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน 
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑติทีจ่บการศึกษาในปที่ประเมิน 
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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  หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๔ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรห้าปี) 

 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒  กําหนดให้จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานําไปจัดทํา
หลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชา 
ของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  กรณีจึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรห้าปี)  ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาดังกล่าว  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการประชุมครั้งที่  ๑/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔   
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรห้าปี)  ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ํากว่า  “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรห้าปี)” 

ข้อ ๒ การจัดทําหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรห้าปี)  ต้องมุ่งให้เกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต  โดยมีหลักสูตร   
การจัดการเรียนการสอน  และองค์ประกอบอ่ืน ๆ  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์
และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรห้าปี)  ที่แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๓ สถาบันอุดมศึกษาใด  จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์ 
หรือสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรห้าปี)  อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ  ต้องปรับปรุงหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  ภายใน 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ชินวรณ์  บุณยเกียรต ิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) 
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  ๑ 
 

มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรห้าปี) 

๑. ชื่อสาขา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกเดี่ยว*   

๑) การศึกษาปฐมวัย  
๒) การประถมศึกษา 
๓) ภาษาไทย  
๔) คณิตศาสตร์ 
๕) วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
๖) ฟิสิกส์ 
๗) เคมี 
๘) ชีววิทยา 
๙) สังคมศึกษา 
๑๐) สุขศึกษา 
๑๑) พลศึกษา 
๑๒) ศิลปศึกษา  
๑๓) ดนตรีศึกษา 
๑๔) นาฏศิลป์ 
๑๕) คอมพิวเตอร์ 
๑๖) ภาษาต่างประเทศ** 
๑๗) ธุรกิจศึกษา 

 วิชาเอกคู่*  
๑) ภาษาไทย  
๒) คณิตศาสตร์ 
๓) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๔) ฟิสิกส์ 
๕) เคมี 
๖) ชีววิทยา 
๗) สังคมศึกษา 
๘) สุขศึกษา 
๙) พลศึกษา 
๑๐) ศิลปศึกษา 
๑๑) ดนตรีศึกษา 
๑๒) นาฏศิลป์ 
๑๓) คอมพิวเตอร์ 
๑๔) ภาษาต่างประเทศ** 
๑๕) ธุรกิจศึกษา 
๑๖) การศึกษาพิเศษ*** 
๑๗) การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่***  

929



  มคอ.๑ 

  ๒ 
 

๑๘) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยาโรงเรียน***  
๑๙) เทคโนโลยีการศึกษา*** 
๒๐) การวัดและประเมินผลการศึกษา*** 

 * สถาบันสามารถใช้ช่ือวิชาเอกในแต่ละวิชาเอกที่แตกต่างจากน้ีได้ และจะมีการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในอนาคต 

วิชาเอกเดี่ยว หมายถึง วิชาเอกที่นิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกวิชาเดียวและสามารถสอนได้
ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจะสอนได้
เฉพาะระดับการศึกษาปฐมวัย และวิชาเอกประถมศึกษาจะสอนได้เฉพาะระดับประถมศึกษา   

วิชาเอกคู่ หมายถึง วิชาเอกท่ีนิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกได้ ๒ วิชาเอกและสอนได้ต้ังแต่
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 **ให้ระบุช่ือภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 
 ***วิชาเอกที่ไม่สามารถคู่กันเองได้ เน่ืองจากไม่ได้เป็นวิชาเอกที่เก่ียวข้องกับการสอนในช้ันเรียน

โดยตรง จึงต้องเลือกวิชาเอกคู่กับวิชาเอกท่ีมีการสอนในช้ันเรียนโดยตรงอีกวิชาเอกหน่ึง   

๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก 
ภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑิต  (*……………….) 

    ค.บ. (*........................) หรือ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (*……………….) 

    ศษ.บ. (*……………….) หรือ 
    การศึกษาบัณฑิต (*……………….) 
    กศ.บ. (*……………….) 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (*……………….) 
    B.Ed. (*……………….) 
              *  ให้ระบุวิชาเอก  

๓.  ลักษณะของสาขา 
สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  เป็นศาสตร์เก่ียวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการ

เรียนรู้ การผลิตครูใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจําการ รวมทั้งการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาครู
และวิชาเอกที่จะสอน ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
จึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเช่ือมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาคนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
๑) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง            

ต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๒) มีความอดทน ใจกว้างและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังการทํางานร่วมกันกับ

ผู้เรียนและผู้รว่มงานทุกกลุ่ม 
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๓) มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 

๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

๕) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ 
และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๖) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนอยู่เสมอ 

๕.  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
๕.๑ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ี
เสริ มสร้ า งการ พัฒนาที่ ย่ั ง ยืน  มีความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม  มีความ เข้ า ใจผู้ อ่ื น  เข้ า ใจ โลก  
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

๒) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ 
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

๕.๒ ด้านความรู้  
๑) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ

เป็นระบบ 
๒) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา

การข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 
๓) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง 

ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้  
๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๓  ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทําการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๒) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนําไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ  

๓) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมท้ังการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

๕.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์ และทางสังคม 
๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
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๓) มีภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๕.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด

และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้

ขอ้มูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอด้วย

รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 
๕.๖  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้ เ รียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ  

๖.  องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง    
คุรุสภา  

๗.  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและ

วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจาํนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้ 

๑)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  ๑๒๔ หน่วยกิต  

ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ  
๒.๑) วิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า   ๔๖ หน่วยกิต*  
(โดยมีวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือการปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ในระยะสองภาค
การศึกษาปกติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) 
๒.๒) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    ๗๘ หน่วยกิต** 
ประกอบด้วย   
  ๒.๒.๑) วิชาเอก แบ่งเป็น  ๒ แบบ คือ 
   (๑) วิชาเอกเด่ียว     ไม่น้อยกว่า   ๖๘ หน่วยกิต*** 
         (๒) วิชาเอกคู่      ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ  ๓๔ หน่วยกิต**** 
  ๒.๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๓) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต 

    ๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
                                              หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๖๐ หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  ทั้งนี้ มีข้อกําหนด ๔ ประการ ดังน้ี 
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๑.* รายวิชาในวิชาชีพครู จะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่คุรุสภากําหนดและสอนโดย
คณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญทางการสอน หรือมีคุณวุฒิการศึกษาทางการสอนในคณะเจ้าของวิชาน้ัน 

๒.** การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเด่ียวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย: 
ต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกจากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชาหลักน้ัน หรือสอนโดย
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” หรือดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาหลักและมี
ผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเน่ืองในสาขาวิชาหลักน้ัน  ทั้งน้ี เพ่ือให้มีการเรียนรู้เน้ือหาสาระที่เข้มข้น
อยู่ในสิ่งแวดล้อม/บรรยากาศที่มีลักษณะและธรรมชาติที่เป็นพลวัต ทําให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้การเปลี่ยนแปลง
ของศาสตร์ในวิชาเอกน้ันได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัว เกิดจิตใฝ่รู้ (inquiry mind) สามารถคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา ติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์น้ันได้ และเกิดความคิดสร้างสรรค์  

ทั้งน้ี จะต้องไม่ใช้งบประมาณเพ่ือสร้างห้องปฏิบัติการและการจัดหาคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” 
หรือดํารงตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเอกดังกล่าวเพ่ิมในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพ่ือมิให้
เกิดความซ้ําซ้อนกับคณะสาขาวิชาหลักน้ันๆ 

๓.*** ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกเด่ียว หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ของสาขาวิชาน้ัน  

๔.**** ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกคู่แต่ละวิชาเอก หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชา
เฉพาะด้านของสาขาวิชานั้น  

๘.  ผลการเรียนรู้สําคัญ 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
 ๘.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

๘.๑.๑ ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
๑) คุณธรรมค้ําจุนโลก: พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจําใจอันประเสริฐ) สังคหวัตถุ ๔ 

(ธรรมยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมู่ชน) 
๒) ธรรมคุ้มครองโลก: หิริ โอตตัปปะ 
๓) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิและ

ความรับผิดชอบของมนุษย์ ความเป็นธรรมระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง ความใจกว้าง และความอดทน 
๔) คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหวัใจประชาธิปไตย และมีจิตสํานึกต่อสังคม 

๘.๑.๒ ด้านความรู้ 
การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาระดับโลกด้วย

วิธีการเชิงระบบที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๑) ด้านสิ่งแวดล้อม 

แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) ด้านสังคม 
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางสังคม กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบต่อพฤติกรรมสังคม 
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๓) ด้านเศรษฐกิจ 
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 
๔) ด้านวิธีการเชิงระบบ 

การพ่ึงพาซึ่งกันและกันของมนุษย์ เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี วิธีการ
เชิงระบบ และเชิงองค์รวมในการประเมินประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตส่วนบุคคลที่มีต่อประเด็นปัญหา 

๘.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการประมวลสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ การสรุป 

การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า โดยเน้นการบูรณาการและเช่ือมโยงสู่สังคม 
๘.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
การพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคม 

การเป็นผู้นํา และผู้ตามท่ีดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม 

๘.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด ภาษาเขียน 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ังการประมวลผล การแปลความหมาย และดุลยพินิจในการเลือกใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) 
๘.๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๑) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗ 
๒) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

๘.๒.๒ ด้านความรู้ 
บูรณาการของความรู้เก่ียวกับการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
๑)  ความรู้วิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) 

๑.๑) หลักการศึกษา ปรัชญาการศึกษา วิชาชีพครู และความเป็นครู 
๑.๒) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 
๑.๓) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร   
๑.๔) การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
๑.๕) การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
๑.๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรบัครู   
๑.๗) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
๑.๘) การวัดและประเมินผลการศกึษา 
๑.๙) การศึกษาพิเศษ   
๑.๑๐) การวิจัยทางการศึกษา   
๑.๑๑) การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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๒) ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครู กับวิชาเฉพาะ (Pedagogical-
Content Knowledge) 
๒.๑) จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
๒.๒) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ

การศึกษาและวิชาเอก 
๒.๓) การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

และวิชาเอก 
๒.๔) การจัดการช้ันเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
๒.๕) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ

จัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
๒.๖) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละ

ระดับการศึกษาและวิชาเอก 
๘.๒.๓ ด้านทกัษะทางปญัญา 

๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู 
รวมท้ังการวินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

๒) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
นําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

๓) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์ 

๘.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้ เ รียนด้วยความเข้าใจ และความรู้สึก 

เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
๒) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม 

และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
๓) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นําและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๘.๒.๕ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่าง
รวดเร็ว ทั้งท่ีเป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

๓) มีความสามารถในการส่ือสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และ
การนําเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
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๘.๒.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ  

๘.๓   หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 
 ๘.๓.๑ วิชาเอกเดี่ยว 

๘.๓.๑.๑ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑)  หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย 
๒.๒)  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๒.๓)  ภาษาและการรู้หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๔)  คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๕)  วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๖)  สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๗)  ศิลปะและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๘)  สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของเด็กปฐมวัย เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากเด็กปฐมวัย 
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 

936



  มคอ.๑ 

  ๙ 
 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีรูปแบบ

หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย ทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๒ วิชาเอกการประถมศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับประถมศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้การประถมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา 
๒.๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา 
๒.๓) ภาษาไทยสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
๒.๔) คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
๒.๕) วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
๒.๖) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา  
๒.๗) ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
๒.๘) สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับนักเรียนประถมศึกษา  
๒.๙) ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
๒.๑๐) การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

ทั้งน้ี กลุม่ความรู้ข้อ ๒.๓) - ๒.๑๐) ให้มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ากลุม่ละ ๖ หน่วยกิต 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการที่ เ ก่ียวข้องในศาสตร์สาขาประถมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการระดับประถมศึกษา 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจใส่ในการรับฟัง 
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ 
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ที่หลากหลาย ทั้งท่ีมีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการประถมศึกษาอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๓ วิชาเอกภาษาไทย 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาไทย  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ภาษาไทยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) หลักภาษา  

(๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์  
(๒) ระบบเสียง  ระบบคํา ประโยค 
(๓) ฉันทลักษณ์  
(๔) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับภาษาไทย เช่น 

ภาษาบาลี สันสกฤต  เขมร  
๒.๒) วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

(๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ  วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น 
วรรณกรรม ทางการศึกษา บทละครไทย 

(๒) วิถีชีวิตไทย  คุณธรรม  จริยธรรม  ความเช่ือ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ภาษา และวรรณคดี 

๒.๓) ทักษะการใช้ภาษา 
(๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย  ปัญหา  และการแก้ปัญหาการ

ใช้ภาษาไทย 
(๒) ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน 
(๓) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ) เช่น การพูด 

ในโอกาสต่างๆ การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ 
(๔) การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 
(๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคําประพันธ์ การเขียน

เชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ  
(๖) ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจําวันและ

ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
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การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาไทย 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาไทยอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๔ วิชาเอกคณิตศาสตร์  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคณิตศาสตร์  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้คณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ทฤษฎี เน้ือหา และมโนทัศน์ ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับแคลคูลัสจํานวนและ

การดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและสถิติ และความน่าจะเป็น  
๒.๒) ความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของเน้ือหาคณิตศาสตร์ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์จาก
ผู้ เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  สามารถสื่อสาร มี ดุลยพินิจ 
ในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

    ๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย 

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ  ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ  

๘.๑.๓.๕ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนวิทยาศาสตร์  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้วิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 

(๑) คณิตศาสตร์ 
(๒) ฟิสิกส์ 
(๓) เคมี 
(๔) ชีววิทยา 

๒.๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(๑) วิทยาศาสตร์โลก 
(๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๓) ดาราศาสตร์ 
(๔) ไฟฟ้าและพลังงาน 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ 
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์จาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ทั่วไปท่ีมีรูปแบบ

หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไปสําหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่าง
บูรณาการ  

๘.๓.๑.๖ วิชาเอกฟิสิกส์  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนฟิสิกส์  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ฟิสิกส์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟสิิกส ์

(๑) คณิตศาสตร์ทีจ่ําเป็นสําหรับฟิสิกส ์
(๒) กลศาสตร์ 
(๓) อุณหพลศาสตร์ 
(๔) คลื่น 
(๕) พลังงาน 
(๖) ไฟฟ้า แม่เหลก็ อิเล็กทรอนิกส์ 
(๗) ฟิสิกส์ยุคใหม ่

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนฟิสิกส์ 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา เอาใจใส่ 
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 
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๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านฟิสิกส์จาก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกฟิสิกส์อย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๗ วิชาเอกเคมี 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนเคมี  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้เคมีที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 

(๑) เคมีอินทรีย์ 
(๒) เคมีอนินทรีย์ 
(๓) เคมีวิเคราะห์ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาเคมีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนเคมี 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนเคมีระดับมัธยมศึกษา เอาใจใส่ 
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์ส รุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านเคมี 
จากผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเชี่ ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ เคมีที่มี รูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 
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๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้เคมีสําหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย  
ทั้งท่ีมีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกเคมีอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๘ วิชาเอกชีววิทยา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนชีววิทยา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ชีววิทยาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาชวีวิทยา 

(๑) พฤกษศาสตร์ 
(๒) พันธุศาสตร์ 
(๓) จุลชีววิทยา 
(๔) สัตววิทยา 
(๕) นิเวศวิทยา 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาชีววิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนชีววิทยา  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง 
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาจาก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง
ที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกชีววิทยาอย่างบูรณาการ  
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๘.๓.๑.๙ วิชาเอกสังคมศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนสังคมศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้สังคมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ประวัติศาสตร ์

(๑) ประวัติศาสตร์ไทย 
(๒) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียตะวันออก/เอเชียใต้ 
(๓) ประวัติศาสตร์ยุโรป 
(๔) ประวัติศาสตร์อเมริกา 

๒.๒) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร 
(๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
(๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที ่
(๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร 

๒.๓) รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร ์
(๑) ความรู้พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร ์
(๒) ความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมายทั่วไป 
(๓) ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมวิทยา 
(๔) ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(๕) การเมืองการปกครองไทย 
(๖) ประเทศไทยกบัเศรษฐกิจโลก 
(๗) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
(๘) ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
(๙) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม ่

๒.๔) ศาสนาและปรัชญา 
(๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
(๒) พุทธประวัติ คําสอนของพระพุทธเจ้า  การเผยแผ่อิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
(๓) จริยศาสตร ์
(๔) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(๕) ศาสนาเปรียบเทียบ หรือ ศาสนาสากล 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาสังคมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา 
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสังคมศึกษาจาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย 

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๐ วิชาเอกสุขศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนสุขศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้สุขศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) แนวคิดและหลักการทางสาธารณสุข 
๒.๒) แนวคิด ทฤษฎีทางสุขศึกษา 
๒.๓) แนวคิดทางสุขศึกษาที่เช่ือมโยงกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
๒.๔) การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดูแลสุขภาพในวัยเด็ก  วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และ

วัยสูงอายุ สุขภาพครอบครัวและชุมชน 
๒.๕) สุขภาพผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
๒.๖) การจัดการเรียนรู้เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
๒.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 
๒.๘) การบริการสุขภาพ 
๒.๙) การจัดความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 
๒.๑๐) จิตวิทยาทางสุขศึกษา 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาสุขศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสุขศึกษา  
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนสุขศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสุขศึกษาจาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสุขศึกษาอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๑ วิชาเอกพลศึกษา  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนพลศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้พลศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ปรัชญา แนวคดิและหลักการทางพลศึกษา 
๒.๒) การบริหารพลศึกษาและการบริหารโปรแกรมพลศึกษา 
๒.๓) ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ 
๒.๔) ลักษณะและการทําหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ 
๒.๕) สรีรวิทยา 
๒.๖) การออกกําลังกายท่ีมีผลต่อระบบของร่างกาย 
๒.๗) หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา 
๒.๘) การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่าย  
๒.๙) เทคนิคและทักษะกีฬา 
๒.๑๐) กิจกรรมพลศึกษา 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนพลศึกษา  
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านพลศึกษาจาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  
ที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๒ วิชาเอกศิลปศึกษา  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนศิลปศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ศิลปศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 

๒.๑) ศลิปะปฏิบัติ 
(๑) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักการปฏิบัติงานศิลปะแขนงต่างๆ ได้แก่ 

ทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 
(๒) การวางแผน  แนวคิด  การวิจัย  การดําเนินการ  และ  การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ 
(๓) การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
(๔) การนําเสนอผลงานศิลปะ 

๒.๒) ประวัติศาสตร์ศลิป ์
(๑) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะตะวันออกและศิลปะ

ตะวันตกในยุคต่างๆ 
(๒) โบราณสถานสําคัญด้านศิลปะ โบราณวัตถุของศิลปะแขนงต่างๆ 
(๓) ประ วั ติ   แนวคิดของศิลปินแต่ละยุค  ต้ั งแต่ ยุคก่อนประวั ติศาสตร์  

ยุคประวัติศาสตร์ และยุคปัจจุบัน 
(๔) ศิลปะไทยประเภทต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ 

๒.๓) ศลิปวิจารณ ์
(๑) ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับหลักการวิจารณ์งานศิลปะ 
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(๒) มีทักษะในการสังเกต การบรรยาย วิเคราะห์ การตีความผลงานศิลปะ 
(๓) มีทักษะในการประเมินหรือตัดสินคุณภาพของงานศิลปะแขนงต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ 
๒.๔) สนุทรียศาสตร ์

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาศิลปศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนศิลปศึกษา 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกศิลปศึกษาอย่างบูรณาการ 

๘.๓.๑.๑๓ วิชาเอกดนตรีศึกษา  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนดนตรีศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ดนตรีศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ทักษะดนตรี 

(๑) ทักษะพ้ืนฐานที่สําคัญทั้งในเคร่ืองมือเอกของตนและทักษะเบ้ืองต้นของ
การขับร้องและบรรเลงเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ 

(๒) การพัฒนาโน้ต ทักษะการขับร้องและการบรรเลงร่วมกันเป็นกลุ่ม 
๒.๒) ทฤษฎีดนตรี 

ทฤษฎีดนตรีเบ้ืองต้นที่เกี่ยวกับการสร้างงานดนตรี  ระบบประสานเสียงทั้งใน
ระบบสากล และระบบของดนตรีไทย 
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๒.๓) ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีดนตรี 
(๑) การจัดระบบการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ดนตรีทั้งของไทยและในระบบสากล 
(๒) วรรณคดีสําคัญในยุคต่างๆ 

๒.๔) สุนทรียศาสตร์ 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาดนตรีศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนดนตรีศึกษา  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนดนตรีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านดนตรีจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกดนตรีศึกษาอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๔ วิชาเอกนาฏศิลป ์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนนาฏศิลป์  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้นาฏศิลป์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ทฤษฎีนาฏศิลป ์

ทฤษฎีนาฏศิลป์ที่ เ ก่ียวกับประวัติศาสตร์นาฏศิลป์  ประเภท  จารีต  ขนบนิยม 
วรรณคดี รูปแบบ และองค์ประกอบในการจัดการแสดง 

๒.๒) ทักษะนาฏศิลป ์
ทักษะนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผน  นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  นาฏศิลป์ตะวันตก และ
นาฏศิลป์ตะวันออก 

๒.๓) สนุทรียศาสตร ์
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๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขานาฏศิลป์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนนาฏศิลป์ 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านนาฏศิลป์จาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกนาฏศิลป์อย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๕ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคอมพิวเตอร์  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

(๑) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
(๒) ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 
(๓) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล  และระบบอินเทอร์เน็ต 
(๔) การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(๕) กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๒) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม 
(๑) คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(๒) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา 
(๓) การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา   
(๔) การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 
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(๕) การเขียนโปรแกรม 
(๖) การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา 

๒.๓) การออกแบบและพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
(๑) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
(๒) การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
(๓) การออกแบบบทเรียนมัลติมเีดียและแอนิเมชัน 
(๔) การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่ เ ก่ียวข้องในศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนคอมพิวเตอร์  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์ จาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเชี่ ยวชาญในการจัดการเ รียนรู้ คอมพิวเตอร์สํ าหรับผู้ เ รียน 
ที่หลากหลาย ทั้งท่ีมีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคอมพิวเตอร์อย่างบูรณาการ 

๘.๓.๑.๑๖ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
๒.๒) ภาษาศาสตรเ์พื่อการสอนภาษาต่างประเทศ 

(๑) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ 
(๒) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์สาขาย่อยต่างๆ   
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(๓) พ้ืนฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
๒.๓) วัฒนธรรม 

(๑) วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (target culture)   
(๒) วัฒนธรรมไทย (local source culture) 
(๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (international culture) 

๒.๔) วรรณคดี 
(๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบ้ืองต้นในยุคสมยัต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 
(๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาภาษาต่างประเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําใน
การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มี ความ ไว ในการ วิ เคราะห์ ส รุ ปความคิ ดรวบยอด ข้อมู ลข่ า วสาร ด้ าน
ภาษาต่างประเทศจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร 
มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีรูปแบบ

หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้เรียน 
ที่หลากหลาย ทั้งท่ีมีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๗ วิชาเอกธุรกิจศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนธุรกิจศึกษา 
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ธุรกิจศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ปรัชญา แนวคดิ และหลักธุรกิจศึกษา 
๒.๒) ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 
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  ๒๕ 
 

๒.๓) การเงินและการบัญชี 
๒.๔) เศรษฐศาสตร ์
๒.๕) การขายและการตลาด 
๒.๖) การจัดการ 
๒.๗) การอาชีพ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาธุรกิจหรือธุรกิจศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนธุรกิจหรือธุรกิจศึกษา  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ธุรกิจที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ธุรกิจสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกธุรกิจศึกษาอย่างบูรณาการ  

ทั้งน้ี ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกเด่ียวลําดับที่ (๘.๓.๑.๓)-(๘.๓.๑.๑๗) หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลการ
เรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาน้ัน  

๘.๓.๒ วิชาเอกคู่ 
๘.๓.๒.๑ วิชาเอกภาษาไทย 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกภาษาไทยที่

เป็นวิชาเอกเด่ียว 
๘.๓.๒.๒ วิชาเอกคณิตศาสตร์   
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่

เป็นวิชาเอกเด่ียว 
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  ๒๖ 
 

๘.๓.๒.๓ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกวิทยาศาสตร์

ทั่วไปที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๔ วิชาเอกฟิสิกส์ 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกฟิสิกส์ 

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๕ วิชาเอกเคมี 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกเคมีที่เป็น

วิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๖ วิชาเอกชีววิทยา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกชีววิทยา 

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๗ วิชาเอกสังคมศึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสังคมศึกษา

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๘ วิชาเอกสุขศึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสุขศึกษา 

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๙ วิชาเอกพลศึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกพลศึกษาที่

เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๑๐ วิชาเอกศิลปศึกษา  
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกศิลปศึกษา 

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๑๑ วิชาเอกดนตรีศึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกดนตรีศึกษา

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๑๒ วิชาเอกนาฏศิลป์  
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกนาฏศิลป์ 

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๑๓ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคอมพิวเตอร์

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 
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๘.๓.๒.๑๔ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ ครอบคลุมไม่ น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของวิชาเอก

ภาษาต่างประเทศที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 
๘.๓.๒.๑๕ วิชาเอกธุรกิจศึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกธุรกิจศึกษาที่

เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๑๖ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) กฎหมายและนโยบายท่ีเกี่ยวขอ้งกับการศึกษาพิเศษ 
๒.๒) ประวัติและความเป็นมาของการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทีม่ีความต้องการพิเศษ 
๒.๓) พัฒนาการและลักษณะเฉพาะของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 
๒.๔) การจัดการศึกษาและบริการสําหรับเด็กท่ีมคีวามต้องการพิเศษ 
๒.๕) ผลกระทบของลักษณะความต้องการพิเศษท่ีมีต่อครอบครัว 
๒.๖) การมีส่วนร่วมในชุมชนและสงัคมของเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิด 

ทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวข้องกับสาขาการศึกษาพิเศษไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับการศึกษาปฐมวัย 
ประถมศึ กษ าและมั ธ ยมศึ กษ า  กา รแก้ ปัญหา  และกา ร ต่ อยอด 
องค์ความรู้ โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับ 
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

๓.๒) ความสามารถคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาชีพเพ่ือการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับการศึกษา
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษจากผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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  ๒๘ 
 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย

รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ 
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาพิเศษอย่างบูรณาการ 

๘.๓.๒.๑๗ วิชาเอกการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่ 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่ 
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่ที่ครอบคลุม 
ไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ปรชัญาและแนวคิดทางการศึกษานอกระบบ 

(๑) ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๒) แนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้ 
(๓) แนวคิดการเสริมสร้างพลัง 
(๔) แนวคิดการศึกษาทางเลือก 
(๕) แนวคิดบริบทสังคมและแนวคิดร่วมสมัย 
(๖) แนวคิดผู้นําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

๒.๒) จิตวิทยาสําหรับนักการศึกษานอกระบบ 
(๑) การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผู้ใหญ ่
(๒) การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพื่อการเสริมสร้างพลังบุคคล 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษานอกระบบ 
หรือ การศึกษาผู้ใหญ่  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนนอกระบบหรือผู้ เรียนผู้ใหญ่ เอาใจใส่ 
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษานอก
ระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่ สามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียนผู้ใหญ่ได้อย่าง
เหมาะสม 
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียน

ผู้ใหญ่ที่มีรูปแบบหลากหลาย รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียน
ผู้ใหญ่ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการจัดการศึกษานอกระบบ 
หรือการศึกษาผู้ใหญ่อย่างบูรณาการ 

๘.๓.๒.๑๘ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยาโรงเรียน 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูที่ปรึกษาและแนะแนว  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการให้คําปรึกษาแนะแนวและจิตวิทยา
โรงเรียนที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) พ้ืนฐานความรู้ จิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและจิตวิทยาโรงเรียน 
๒.๒) ธรรมชาติของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๒.๓) การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา 
๒.๔) การบริการใหก้ารปรึกษา 
๒.๕) การใช้แบบทดสอบและเคร่ืองมือทางจิตวิทยา 
๒.๖) การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการปรึกษาและการแนะแนว 

    ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการท่ีเกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือจิตวิทยา
โรงเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอด
องค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการให้คําปรึกษาและแนะแนวอย่างมีวิสัยทัศน์  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านจิตวิทยา การให้
คําปรึกษาและแนะแนวจากผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา 
และการแนะแนวสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการให้คําปรึกษาและแนะแนวที่มีรูปแบบ

หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเ ช่ียวชาญในการให้คําปรึกษาและแนะแนวสําหรับผู้ เ รียน 
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและ
แนะแนว หรือจิตวิทยาโรงเรียนอย่างบูรณาการ 

๘.๓.๒.๑๙ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปนี้ 
๒.๑) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา 

(๑) แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(๒) การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(๓) การเลือกใช้และบํารุงรักษาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 
(๔) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(๕) การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(๖) จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๒.๒) การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 
(๑) สื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา 
(๒) วิทยุ และโทรทัศน์การศึกษา 
(๓) สื่อการเรียนการสอนสําหรับผูเ้รียนประเภทต่างๆ 
(๔) กิจกรรม กลยทุธ์ และการฝกึอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 

๒.๓) การออกแบบและพฒันาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
(๑) คอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนนิเมช่ัน เพ่ือการศึกษา 
(๒) มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
(๓) โปรแกรมประยุกต์สําหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้  มีความเป็นผู้นําด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์  
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๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี
การศึกษาจากผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดเทคโนโลยีการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  
ทั้งท่ีมีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง
บูรณาการ 

๘.๓.๒.๒๐ วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

๒.๑) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวัดผลทางการศึกษา 
(๑) ทฤษฎีการวัดผลทางการศึกษา 
(๒) การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร  
(๓) การพัฒนาเคร่ืองมือวัดพุทธิพิสัย 
(๔) การพัฒนาเคร่ืองมือวัดจิตพิสัย 
(๕) การพัฒนาเคร่ืองมือวัดทักษะพิสัย 
(๖) จรรยาบรรณนักวัดผลทางการศึกษา 

๒.๒) การประเมินผลทางการศึกษา 
(๑) การประเมินหลักสูตรและโครงการทางการศึกษา 
(๒) การประเมินในช้ันเรียน 
(๓) การประกันคุณภาพ 
(๔) การพัฒนาตัวบ่งช้ีทางการศึกษา 

๒.๓) การวิจัยทางการศึกษา 
(๑) การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการวิจัยในช้ันเรียนที่

สอดคล้องกับวิชาเอก 
(๒) การวิจัยเชิงทดลอง 
(๓) การวิจัยเชิงคุณภาพ 
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(๔) การวิจัยเชิงผสมผสาน 
๒.๔) สถิติทางการศึกษา 

(๑) สถิติเพ่ือการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 
(๒) สถิติเพ่ือการวิจัย 

๒.๕) คอมพิวเตอร์สําหรับการวัดและประเมิน 
(๑) คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวัดและประเมิน 
(๒) คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา 
(๓) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
มีความเป็นผู้นําด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการวัดผลทาง
การศึกษา  การประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัยการศึกษาจากผู้เรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้การวัดผลทางการศึกษา  การประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัย
การศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา และการ

วิจัยการศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา และการ
วิจัยการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และ
ที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการวัดผลและการ
ประเมินผลทางการศึกษาอย่างบูรณาการ 

ทั้งน้ี ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกคู่แต่ละวิชาเอกลําดับที่ (๘.๓.๒.๑)-(๘.๓.๒.๑๕) หากมีประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาน้ัน  

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู ้
บูรณาการของกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
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๙.๑  กลยุทธ์การสอน 
๙.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมท้ังประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
(๓) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

๙.๑.๒ ด้านความรู้ 
(๑) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method) 
(๒) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
(๓) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
(๔) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้

ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๙.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง

สังคม (Problem-based learning) 
(๒) การทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning) 
(๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development 

และ Vision-based learning) 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๙.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
(๒) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 
(๓) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective 

thinking) 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

  ๙.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) การติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจากข่าว

หนังสือพิมพ์ 
(๒) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๙.๑.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
(๑) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(๒) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through 

action) 
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  
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๙.๒  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้   
๙.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(๒) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
(๓) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
๙.๒.๒ ด้านความรู้ 

(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้  
(๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(๔) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ  
(๕) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
๙.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

(๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(๔) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
๙.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
(๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
(๓) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม 
(๔) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๙.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ

ด้านการศึกษา 
(๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้าน

การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร  
๙.๒.๖ ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู ้

(๑) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
(๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
(๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 

962



  มคอ.๑ 

  ๓๕ 
 

๑๐.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

๑๐.๒ สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๑๐.๓ ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
๑๐.๔ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

๑๑.  คุณสมบติัผู้เขา้ศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ หรือเทียบเท่า  

มีความถนัดทาง วิชาชีพครู  มี บุคลิกภาพและจิตใจที่ เหมาะสมกับ วิชาชีพครู  และมีคุณวุฒิ อ่ืนๆ  
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนรู้  ให้เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา 
และผลการเรียนรู้จากประสบการณ์อ่ืนของผู้เรียนตามระเบียบที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

๑๒.  คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
คณาจาร ย์ประจํ าหลักสูตร ใ ห้มี จํ านวนและคุณ วุฒิตาม ข้อ กําหนดในประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการที่ มีประสิทธิภาพ 

ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๑๓.๑ ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนสอนเหมาะสม ได้แก่  คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์

ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยมีการจัดตารางการใช้ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ  
๑๓.๒ ห้องปฏิบัติการ ได้แก่  ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (micro teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต

สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการทางดนตรีและนาฏศิลป์
ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
วิชาเอกที่เปิดสอน 

๑๓.๓ ห้องเรียนแบบสื่อประสมหรือสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  
๑๓.๔ ห้องสมุด  ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น  ตําราเรียน หนังสือ  วารสาร  โสตทัศนวัสดุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ 
ที่มีความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๑๓.๕ โรงเรียนเครือข่ายในการปฏิบัติการสอน  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๑๓.๖ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน  
๑๓.๗ ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย์    
บูรณาการของแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
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  มคอ.๑ 

  ๓๖ 
 

๑๔.๑  คณาจารย์ใหม่ 
(๑) การปฐมนิเทศ 
(๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและ

การประเมินผล 
(๓) การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และ

การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
๑๔.๒  คณาจารย์ประจําการ 

(๑) การพัฒนาการเรียนการสอน  เช่น  การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก  รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ   ศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

(๒) การพัฒนาวิชาการ  ส่งเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ  

(๓) การพัฒนาด้านการวิจัย  การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๑๕.๑ มีการประกันคุณภาพภายใน 
 ๑๕.๒ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน 
 ๑๕.๓ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑๕.๔ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย ๕ ข้อ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
(๒) มีการวางแผนดําเนินการหลักสูตร ดังน้ี 

(๒.๑) จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ 
(๒.๒) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ 
(๒.๓) จัดทํารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๔ 

(๓) มีการดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล ดังน้ี 
(๓.๑) รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ 
(๓.๒) รายงานผลการดําเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖ 
(๓.๓) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 

(๔) มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่ผ่านมา 

(๕) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

๑๕.๕ มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ที่สะท้อนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ดังตารางที่ ๔.๑ 
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  มคอ.๑ 

  ๓๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑ 
ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
๑. การพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรและการจัดการเรียน

การสอน 
 

๑.๑ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๕ ปี 
๑.๒ การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน  

(๑) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม ่ ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

(๒) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์
ประจําการ 

มีการพัฒนาคณาจารย์ประจําการด้านวิธีการสอน
และวิธีการวัดผลอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทุกคน 

(๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน   
การเรียนการสอน 

มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการเรียน     
การสอนอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทุกคน 

๒. การวางแผนการดําเนินการหลักสูตร  
๒.๑ การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรทําหน้าที่ครบวงจร 

คือ วางแผนการสอน จัดการสอนและประเมินผลการสอน 
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ทุกปี

ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
และมีการประเมินผลการเข้าโครงการของนิสิต
นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
อนุมัติให้สําเร็จการศึกษาควบคู่กับผลการเรียน
รายวิชาตามหลักสูตร 

๒.๓ การจัดคณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  มีคณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ 
๒.๔ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร            

ตามแบบ มคอ.๒ 
หลักสูตรใหม่ให้จัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
หลักสูตรเดิมให้มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๕  

๒.๕ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔  

รายวิชาใหม่ใหจ้ัดทํารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
รายวิชาเดิมให้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๓. การดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล  
๓.๑ การจัดสรรทรัพยากร  

(๑) อาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสติ/นักศึกษา 

(๒) สื่อคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสติ/นักศึกษา 
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  มคอ.๑ 

  ๓๘ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
(๓) อาคารสถานท่ีสําหรับการวิจัย มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอ้ืออํานวย              

ต่อการวิจัย 
(๔)  หนังสือหอ้งสมุด มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน 
(๕) การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้าง      

การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ 

๓.๒ การจัดการเรียนการสอนและรายงานผล  
(๑) การจัดทําประมวลการสอนรายวิชา มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย   

จิตพิสัย และทกัษะพิสัย 
(๒) การรายงานผลการดําเนินการรายวิชา    

ตามแบบ มคอ.๕ 
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา            
ที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา 

(๓) การรายงานผลการดําเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖  

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการประสบการณ์
ภาคสนามท่ีเปิดสอนทุกภาคการศึกษา 

(๔) การรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗  

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร          
ทุกปีการศึกษา 

๔. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน    
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรยีนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงาน 

 

     ๔.๑ การประเมินการสอนของคณาจารย์ มีการประเมินการสอนของคณาจารย์ทกุภาคการศึกษา 
     ๔.๒ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนและกลยุทธ์การสอน 
มีการนําผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุง
ประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไว้ในประมวลการ
สอนในภาคการศึกษาถัดไป 

     ๔.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา           
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

     ๔.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล    
การเรียนการสอน 

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาทุกปี 

๕. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ  

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ของผู้สําเร็จการศึกษาทุกรุ่น 

 
ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามจุดเน้น โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของ

หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 
๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ดังน้ี 
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  มคอ.๑ 

  ๓๙ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่๑ ปีที่๒ ปีที่๓ ปีที่๔ ปีที ๕ ปีที่๖ 

(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มสี่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X  

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา (ถา้มี) 

X X X X X  

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ  
ทุกรายวิชา 

X X X X X  

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X  

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X  

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว  

 X X X X  

(๘) คณาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X  

(๙) คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X  

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ต่อปี 

X X X X X  

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม  ๕.๐ 

    X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม ่              
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม  ๕.๐ 

     X 
 

ทั้งน้ี เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑-๕ จากตารางตัวบ่งช้ีการดําเนินงาน และ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ 
๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

(๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ อย่างน้อย  ๕  คน  ซึ่ง
ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  คนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย  ๑  คน 
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  ๔๐ 
 

เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 
โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบมคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 

(๒) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  ตามข้อ (๑) น้ัน  ใน
หัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  น้ันแล้ว  สถาบันฯ  อาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯต้องการให้บัณฑิตสาขา
ครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตระดับคุณวุฒิ
เดียวกันของสถาบันฯ อ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลท่ีจะ
เลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ  หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจท่ีจะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา  โดยให้
แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านใด 

๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม
แบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้จัดทําอย่าง

ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน 

 ๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
 ๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

(๑) สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู ต้องกําหนดให้การผลิตครูเป็น “วาระแห่งสถาบัน” 
(campus agenda) มิใช่เป็นของคณะใดคณะหน่ึง โดยมีคณะกรรมการคุรุศึกษา (Teacher Education Board) 
ระดับสถาบันทําหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ/สาขาวิชา ร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพ 

(๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามท่ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กําหนดอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียง
พอที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมท้ังอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ /หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรน้ัน ๆ 

 ๑๖.๖ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  (Course Report) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  (Field Experience Report) (ถ้ามี) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) 
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  ๔๑ 
 

(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา /ปีการศึกษา  เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน  การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาให้ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล 
และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา /อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล /วิเคราะห์  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
ประจําภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา  โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ.๕ (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  มคอ.๖  และเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษาให้จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปีการศึกษา  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การ
สอน  กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้  โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ.๗ (รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร) 

(๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น  หลักสูตร  ๕  ปี  ครบรอบหลักสูตรคือ  ๕  ปี)  ให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่  และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป  โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ.๗  เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของแต่ละภาค
การศึกษาหรือปีการศึกษา 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีการนําหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

ไปเผยแพร่ ดังน้ี 
๑๗.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรน้ัน 
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉล่ียระดับดีขึ้นไปต่อเน่ืองกัน ๒ ปี นับต้ังแต่เปิดสอน
หลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาได้กําหนดตัวบ่งช้ีและ/หรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ กําหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วย
หลักเกณฑ์เดียวกัน 

๑๗.๓ หลักสูตรที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป 

๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือ
เป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันกําหนดทุกปี หลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่า
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรใดไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรน้ัน จนกว่าสถาบันอุดมศึกษาน้ันจะได้มี
การปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
--------------------------------------------------------- 
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ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ (หลักสูตร ๕ ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยพระนครไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะครุศาสตร 
 

หมวดที่ ๑  ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ป) 
     Bachelor of Education Program (five-year program) 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ครุศาสตรบัณฑิต 
ค.บ. 
Bachelor of Education   
B.Ed.  

๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
การศึกษาปฐมวัย   

๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
๑๗๐  หนวยกิต     

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
๕.๑ รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร ๕  ป 
๕.๒ ภาษาที่ใช  ภาษาไทย 
๕.๓ การรับเขาศึกษา รับนักเรียนไทย 
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน     เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

โดยตรง   
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปดสอนภาคการศึกษาตน ปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะกรรมการนโยบายวิชาการของมหาวิทยาลัย อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๑ 
วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบในหลักสูตรในการประชุม คร้ังที่ 12/๒๕๕๑ 
วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
คุรุสภาเห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
ปการศึกษา ๒๕๕๖ (หลังจากเปดสอนเปนเวลา ๓ ป) 

๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๙. ชื่อ-สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    
๙.๑  รองศาสตราจารยประภาพรรณ ธีรานิวัฒน 

            ค.บ.เกียรตินิยมอันดับหน่ึง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๕. 
            ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๗.      
            Ph.D. (Early Childhood Education, Indiana University  ) ๒๕๔๓.            

๙.๒ รองศาสตราจารย ดร.ศศิวิมล ประกอบกิจ 
ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๖. 

            ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๘.       
            Ph.D. (Early Childhood Education, University of Illinois) ๒๕๔๕. 

๙.๓  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มณีวรรณ บุญชู  
            ค.บ.เกียรตินิยมอันดับสอง การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๓๙. 
            ค.ม.การศึกษาปฐมวัย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ๒๕๔๑.    
            Ph.D. (Early Childhood Education, University of Sydney) ๒๕๔๗.             
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
๑๐.๑ อาคารเรียน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยพระนครไทย 
๑๐.๒ สถานศึกษาและองคกรที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ 

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
         วิกฤตการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกมุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม เกิดการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน 
การสรางคนใหสามารถดํารงชีพอยูในสภาพการแขงขันสูงทางเศรษฐกิจจึงเปนสิ่งสําคัญ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของประเทศจึงเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญและควรเริ่มตนอยางจริงจังตั้งแตเด็ก
ระดับปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดทั้งทางดานรางกาย อารมณ 
สังคม และสติปญญา การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถทําหนาที่ในการอบรมเลี้ยงดูและ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญตอคุณภาพของประชากรของประเทศใน
อนาคต  
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณการพัฒนาทางเศรษกิจของประเทศไทยในปจจุบันสงผลกระทบตอวิถีชีวิตและ  
การเลี้ยงดูเด็กระดับปฐมวัยเปนอยางมาก กลาวคือ ในอดีตเด็กในวัยนี้จะไดรับการดูแลโดยญาติผูใหญ
ในครอบครัวซ่ึงอยูกันแบบครอบครัวขยาย แตในปจจุบันครอบครัวสวนใหญมีขนาดเล็กลงอยูกันแบบ
ครอบครัวเด่ียวที่ประกอบไปดวย พอ แมและลูก เทาน้ัน เม่ือพอแมตองทํางานนอกบานทําใหมีความ
จําเปนที่จะตองสงบุตรหลานเขาสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลเร็วขึ้น  

ทั้งน้ี ชวงวัย ๐-๖ ป เปนชวงเวลาที่สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย  
การพัฒนาคุณภาพของการเลี้ยงดูเด็กและคุณภาพของครูหรือพ่ีเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียน
อนุบาลจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เน่ืองจากเด็กจะเรียนรูและมีพัฒนาการดานตางๆ ผาน
ประสบการณที่ไดรับจากสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลแทนที่จะไดเรียนรูและซึมซับวิถีชีวิต
จากครอบครัวและคนในครอบครัวเหมือนในอดีต การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มี
ประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
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๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
       จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของสังคมไทยในปจจุบันทําให
มหาวิทยาลัยพระนครไทยมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกและเนนการพัฒนาบัณฑิต
ใหมีความสามารถในการจัดการศึกษาปฐมวัยแนวใหมที่เสริมสรางการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
พัฒนาการรอบดานและสมดุล และสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนในสังคมฐานความรู 
๑๒.๒ ความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพระนครไทยมีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ในสาขาวิชาตางๆ ใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตรสาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการ
พัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง การผลิตบุคลากรดานการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงเปนพันธกิจที่
สําคัญสวนหนึ่งที่สถาบันใหการสนับสนุนและสงเสริมมาตลอดระยะเวลาตั้งแตคณะครุศาสตรเปดสอน
หลักสูตรนี้ 

๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน   
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาศึกษารายวชิาบังคับและรายวิชาเลือกทีเ่ปดสอนโดยภาควิชา            
ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา จิตวทิยาการศกึษา พลศึกษา และวิจัยการศึกษา และรายวิชาของคณะอ่ืน 
เชน คณะพยาบาลศาสตร นิติศาสตร และพาณิชยศาสตรและการบญัชี โดยมีคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรทําหนาที่กํากับดูแลและประสานงานกับภาควชิาและฝายวิชาการของคณะตางๆ  
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หมวดที่ ๒  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
๑.๑ ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร  

ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา เปนผูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให
เติบโตและสามารถดํารงชีวิตอยางพอเพียงในสังคมฐานความรูในปจจุบันไดอยางมีคุณภาพและ 
มีความสุข โดยชวงวัย ๐-๖ ป เปนชวงเวลาที่สําคัญในการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของมนุษย 
การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๑.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร      

เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถประยุกตใชองค 
ความรูในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ 

๑.๓ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
๑) มีคุณธรรม มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรบัผิดชอบ

สูงตอวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
๒) มีความอดทน ใจกวางและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู รวมทั้งการทํางานรวมกัน

กับผูเรียนและผูรวมงานทุกกลุม 
๓) มีความรอบรูและมีความสามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฎี และระเบียบ

วิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือสรางความรูใหม 
๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกไขปญหา และขอโตแยงโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนํา

ในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมและปฏิบัติได 
๕) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทาง

วิชาการ วิชาชีพ และสังคมอยางมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตรแบบสหวิทยาการและ
พหุวิทยาการเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๖) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตรทั้งหลาย และมีความมุงม่ันในการ
พัฒนาสมรรถนะของตนอยูเสมอ 

 
๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
๒.๑  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาและนําผลการประเมิน 
มาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยระบุการปรับปรุงไวในประมวลการสอน
รายวิชา และจะมีการประเมินหลักสูตรในปที่ ๔ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ป 
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๒.๒ กลยุทธ 
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ๒ ระดับคือ ระดับคณะและระดับวิชาเอก ดูแลและติดตามผล

การจัดการเรียนการสอนของคณาจารย และดําเนินการสอบถามความคิดเห็นของนิสิต บัณฑิต และ
ผูใชบัณฑิตตลอดระยะเวลาการดําเนินการของหลักสูตร 
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

ดูรายละเอียดในหมวด ๗ ขอ ๗ 
 

หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 
๑.๑ ระบบ  หลักสูตรนี้จัดการศกึษาระบบทวภิาค 
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน มี 
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค ไมมี 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   

จัดการเรียนการสอนในชวงเวลาราชการ วันจันทร-วันศุกร 
ภาคการศึกษาที่ ๑  วันจันทรแรกของเดือนมิถุนายน-วันศุกรที่หน่ึงของเดือนตุลาคม            
ภาคการศึกษาที่ ๒  วันจันทรที่สี่ของเดือนตุลาคม-วันศุกรที่หน่ึงของเดือนมีนาคม 
ภาคฤดูรอน   วันจันทรแรกของเดือนเมษายน-วันศุกรที่สองของเดือนพฤษภาคม 

๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖   หรือเทียบเทาและมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
๒.๓ ปญหาของนิสิตแรกเขา 

(๑) การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเปนระบบเนนการเรียนรู และควบคุมตนเอง 
(๒) ผูที่เขาศึกษาตองมีความถนัดทางวิชาชีพครู 

๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ ๒.๓ 
(๑) จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุมผูปกครอง จัดระบบ

การปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา และนักจิตวิทยาของคณะดูแล 
ประสานงานกับคณาจารยผูสอน และผูปกครองในกรณีที่มีปญหา            

(๒) มีการจัดสอบความถนัดทางวิชาชีพครู 
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๒.๕ แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป  
คาดวาจะรับผูเขาศึกษาในหลักสูตรปการศึกษาละ ๓๐ คน 
 

จํานวนนิสิต ปการศึกษา 
๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ 

ชั้นปที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปที่ ๒ - ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปที่ ๓ - - ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปที่ ๔ - - - ๓๐ ๓๐ 
ชั้นปที่ ๕ - - - - ๓๐ 
รวม ๓๐ ๖๐ ๙๐ ๑๒๐ ๑๕๐ 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - - ๓๐ 

 
๒.๖ งบประมาณตามแผน 

ใชงบประมาณของคณะครุศาสตร ในสวนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังนี้ 

งบบุคลากร   xxxxxxxx    บาท 
 หมวดเงินเดือน xxxxxxxx     บาท 
 หมวดคาจางประจํา xxxxxxxx     บาท 
งบดําเนินการ   xxxxxxxx    บาท 
 หมวดคาตอบแทน xxxxxxxx     บาท 
 หมวดคาใชสอย xxxxxxxx     บาท 
 หมวดคาวัสดุ xxxxxxxx     บาท 
 หมวดสาธารณูปโภค xxxxxxxx     บาท 
งบลงทุน   xxxxxxxx    บาท 
 หมวดครุภัณฑ xxxxxxxx  บาท 
 รวมทั้งสิ้น  xxxxxxxx บาท 

 
๒.๗ ระบบการศึกษา  

แบบชั้นเรียน 
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)  

การเทียบโอนหนวยกิตใหเปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่
เปดหลักสูตร 

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
๓.๑ หลักสูตร  
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๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร           ๑๗๐   หนวยกิต 
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร        

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ๓๐   หนวยกิต 
(๑) ตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย  ๒๔  หนวยกิต 
(๒) ตามขอกําหนดของคณะครุศาสตร   ๖   หนวยกติ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                               ๑๓๐     หนวยกิต 
(๑) วิชาชีพคร ู                ๕๐    หนวยกิต 

(๑.๑) รายวิชาบังคับ        ๔๘  หนวยกิต 
(๑.๒) รายวิชาเลือก     ๒  หนวยกิต 

(๒) วิชาเอก           ๘๐     หนวยกิต 
(๒.๑) รายวิชาบังคับ   ๔๔  หนวยกิต                           
(๒.๒) รายวิชาเลือก                            ๓๖  หนวยกติ        

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                       ๑๐    หนวยกิต  
๓.๑.๓ รายวิชา   

(๑) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป   (๓๐ หนวยกิต) 
(๑.๑) รายวิชาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (๒๔ หนวยกิต) 

นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ใหครบทั้ง ๕ กลุมวิชาๆ ละ ๓ 
หนวยกิต        

ยกเวน กลุมวิชาภาษาตางประเทศตองเรียน ๑๒  หนวยกิต 

๑.๑  กลุมวิชาสังคมศาสตร     ๓  หนวยกิต 
๑.๒  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๓  หนวยกิต 
๑.๓  กลุมวิชามนษุยศาสตร  ๓  หนวยกิต 
๑.๔  กลุมวิชาสหศาสตร ๓  หนวยกิต 
๑.๕ กลุมวิชาภาษาตางประเทศ ๑๒  หนวยกติ 

 ๕๕๐๐๑๑๑  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูในชีวติจริง ๑ ๓  หนวยกิต 
 ๕๕๐๐๑๑๒  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูในชีวติจริง ๒ ๓  หนวยกิต 
 ๕๕๐๐๒๕๒  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ๓  หนวยกิต 
 เลือกเรียนรายวิชาภาษาตางประเทศ ทีไ่มใชภาษาอังกฤษ   ๓ หนวยกิต 

 
(๑.๒) รายวิชาตามขอกําหนดของคณะ  (๖ หนวยกิต) 

(๑.๒.๑) รายวิชาบงัคับ ๔   หนวยกิต ดังน้ี 

๒๗๑๙๑๑๑  ภาษาไทย   ๒(๒-๐-๔) 
๒๗๓๖๒๑๐  สุนทรียนิยม   ๒(๒-๐-๔) 
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(๑.๒.๒) รายวิชาเลือก  กลุมวิชาพลศึกษา   ๒  หนวยกิต 

๒๗๒๓๑๒๒  กิจกรรมพลศกึษาสําหรับคร ู - วายนํ้า ๑(๐-๒-๑) 

๒๗๒๓๑๒๓  กิจกรรมพลศกึษาสําหรับครู  -  แบดมินตัน ๑(๐-๒-๑)  

๒๗๒๓๑๒๔  กิจกรรมพลศกึษาสําหรับคร ู -  เทเบลิเทนนิส ๑(๐-๒-๑)  

๒๗๒๓๑๒๕  กิจกรรมพลศกึษาสําหรับคร ู  - เทนนิส ๑(๐-๒-๑) 

๒๗๒๓๑๒๖  กิจกรรมพลศกึษาสําหรับคร ู -  ศิลปะปองกันตัว  ๑(๐-๒-๑) 

๒๗๒๓๑๒๗  กิจกรรมพลศกึษาสําหรับครู  - ฟุตบอล ๑(๐-๒-๑) 

๒๗๒๓๑๒๘  กิจกรรมพลศกึษาสําหรับคร ู - วอลเลยบอล ๑(๐-๒-๑) 

๒๗๒๓๑๒๙  กิจกรรมพลศกึษาสําหรับครู  -  บาสเกตบอล ๑(๐-๒-๑) 

 
(๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน             ๑๓๐ หนวยกิต 

(๒.๑) วิชาชีพคร ู  (๕๐ หนวยกิต) 
(๒.๑.๑) รายวิชาบงัคับของคณะ   (๔๘ หนวยกิต)  

๒๗๐๐๕๐๖  ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑ ๘(๑-๑๔-๙) 
๒๗๐๐๕๐๗  ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒ ๘(๐-๑๖-๘) 
๒๗๑๖๓๐๒ การออกแบบและการจัดการเรียนการสอน ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๑๖๓๐๓  การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๑๙๑๑๒  ภาษาไทยสําหรับครู ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๒๕๓๙๘  ภาษาอังกฤษสําหรับครู ๒(๓-๒-๑)  
๒๗๒๖๒๐๗  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ๒(๑-๒-๓)  
๒๗๔๖๒๙๐  พ้ืนฐานการศกึษาและวิชาชีพครู ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๔๖๕๐๑  การศึกษากบัการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๔๗๔๐๔  การบริหารจัดการและภาวะผูนําทางการศกึษา ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๖๕๐๑  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๗๓๐๖  การวัดและประเมินผลการศกึษา  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๘๕๐๑  สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๙๒๑๔ จิตวิทยาพ้ีนฐานการศึกษา  ๒(๒-๐-๔)  

๒๗๕๙๒๑๖  จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ ๒(๒-๐-๔)  
 

(๒.๑.๒) รายวิชาบงัคับของสาขาวิชา  ๖  หนวยกิต 

๒๗๑๗๓๐๑ วิธวีิทยาการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย               ๓(๓-๐-๖) 

๒๗๑๗๓๐๒ นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 
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(๒.๑.๓)  รายวิชาเลือก ๒ หนวยกิต  

๒๗๑๖๔๐๑ การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๑๘๓๑๓ คุณธรรมของคร ู  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๑๙๓๗๒ วาทวิทยาสําหรับครู               ๒(๓-๒-๑) 
๒๗๒๑๓๒๖ สิ่งแวดลอมศกึษา  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๒๒๒๐๙ ประชากรศึกษา  ๓(๓-๐-๖) 
๒๗๒๒๓๕๓ การศึกษานอกสถานที่เพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอม  ๒(๓-๒-๑) 
๒๗๒๒๓๕๔ สันติศึกษา      ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๒๕๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู   ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๒๖๑๒๒ การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการศึกษา  ๒(๓-๒-๑)  
๒๗๒๖๓๔๔ โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บขั้นนํา  ๓(๕-๒-๒) 
๒๗๒๖๔๑๒ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการศึกษา   ๒(๓-๒-๑) 
๒๗๓๖๒๑๔ กิจกรรมศิลปะสําหรับครู  ๒(๓-๒-๑) 
๒๗๓๖๒๑๕ ศิลปะการชางสําหรับครู     ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๓๖๓๒๘ ประเด็นปจจุบันทางศลิปศกึษา    ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๓๖๓๓๒ ภูมิปญญาทางศิลปะพ้ืนบาน    ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๓๖๔๕๔ การวางแผนและการจัดระบบทางศลิปศึกษา  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๓๗๑๑๐ สังคีตนิยม                ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๓๗๓๔๘ การสอนเคร่ืองดนตรีไทย  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๓๗๓๔๙ การสอนเคร่ืองดนตรีสากล    ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๓๗๓๕๙ ดนตรีศึกษาในการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ๒(๓-๒-๑) 
๒๗๓๗๓๘๙ กิจกรรมดนตรีสําหรับครู     ๒(๔-๐-๒)  
๒๗๔๗๔๐๑ การบริหารการศึกษาทัว่ไป   ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๐๑๗๐ การศึกษานอกโรงเรียนขั้นนํา  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๐๒๗๔ การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูตามอัธยาศัย  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๖๓๐๔ การวิจัยและพฒันาสื่อและอุปกรณทางการศึกษา  ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๙๑๔๑  เด็กที่มีความตองการพิเศษ ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๙๒๐๘ สุขภาพจิตโรงเรียน ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๙๒๑๐ หลักการแนะแนว ๓(๓-๐-๖) 
๒๗๕๙๒๑๒  กระบวนการกลุมสําหรับครู ๒(๓-๒-๑) 
๒๗๕๙๒๔๓  จิตวิทยาการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๙๒๔๕  เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๙๒๖๒ จิตวิทยาการสอนเด็กดอยโอกาส ๒(๒-๐-๔)  
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  มคอ. ๒ 

 ๑๑ 

๒๗๕๙๒๙๐ จิตวิทยาการเรียนการสอน ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๙๓๐๘ จิตวิทยาการสอนการคิดและการสรางสรรค ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๙๓๑๒ การปรับพฤตกิรรมในการศกึษา ๒(๒-๐-๔)  
๒๗๕๙๓๔๔  ปญหาพฤติกรรมของเด็กที่มีความตองการพิเศษ ๒(๒-๐-๔)  
   
หมายเหต ุ นอกจากรายวิชาเลือกขางตน นิสิต/นักศึกษาสามารถเลอืกเรียน

รายวิชาอ่ืนๆ ไดตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตเห็นสมควร 

 
(๒.๒)  วิชาเอก   ๘๐   หนวยกิต 

(๒.๒.๑) รายวิชาบังคับ     ๔๔   หนวยกิต 

๒๗๑๗๑๑๑  วัฒนธรรมและการเลนในการศึกษาปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 
๒๗๑๗๑๑๒  คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาชีพทางการศึกษา

ปฐมวัย 
๓(๓-๐-๖) 

๒๗๑๗๒๒๑  การศึกษาปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 
๒๗๑๗๒๒๒  การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในระดบั

ปฐมวัย 
๓(๓-๐-๖) 

๒๗๑๗๒๒๓  การจัดส่ิงแวดลอมและส่ือการสอนทางการศึกษา
ปฐมวัย 

๔(๔-๐-๘) 

๒๗๑๗๓๐๔  หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย ๔(๔-๐-๘) 
๒๗๑๗๓๐๕  การบูรณาการสาระการเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล ๔(๔-๐-๘) 
๒๗๑๗๓๐๖  การประเมินและสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูของ

เด็กปฐมวัย 
๓(๓-๐-๖) 

๒๗๑๗๔๑๑  การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย  ๓(๓-๐-๖) 
๒๗๑๗๔๑๒  งานครูในระดับปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 
๒๗๑๗๔๑๓  ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย ๓(๓-๐-๖) 
๒๗๓๖๓๓๐ ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก ๒(๒-๐-๔) 
๒๗๓๗๓๙๙ ดนตรีและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย ๓(๒-๒-๕) 
๒๗๕๖๔๒๒ การวิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน ๓(๓-๐-๖) 

                    
(๒.๒.๒) รายวิชาเลือก ๓๖   หนวยกิต 

๒๗๑๗๒๑๐ สิทธิเด็กกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ๒(๒-๐-๔) 
๒๗๑๗๓๓๙ การสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กวัยทารกและวยั

เตาะแตะ 
๒(๒-๐-๔) 
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  มคอ. ๒ 

 ๑๒ 

 
๒๗๑๗๓๔๐  การสงเสริมพัฒนาการทางอารมณและสังคมของเด็ก

ปฐมวัย 
๒(๒-๐-๔)  

๒๗๑๗๓๔๒ การสงเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กระดับอนุบาลและ 
ระดับประถมศึกษาตอนตน 

๒(๒-๐-๔)  

๒๗๓๗๑๑๘ คียบอรดขั้นตน ๒(๓-๒-๑) 
๒๗๓๗๓๐๐ ออรฟ 1 ๒(๓-๒-๑) 
๒๗๕๙๓๑๐ จิตวิทยาการสอนเด็กปญญาเลิศและเด็กที่มี

ความสามารถพิเศษ 
๒(๒-๐-๔)  

๓๕๐๑๔๕๖ ความคิดสรางสรรค ๓(๓-๐-๖)  
๓๖๐๐๒๐๕ การดูแลสุขภาพครอบครัว ๓(๓-๐-๖)  
๓๖๔๐๒๐๑ โภชนาการสําหรับเด็ก ๒(๒-๐-๔)  
๓๖๔๐๒๐๒ การบริบาลทารกและเด็กกอนวัยเรียน ๒(๒-๐-๔)  
๓๖๔๐๒๐๓ การอนามัยแมและเด็ก ๒(๒-๐-๔)  
๒๖๔๑๒๐๑ การพยาบาลฉุกเฉิน ๒(๒-๐-๔)  
๓๘๐๐๓๕๑ จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค  ๒(๒-๐-๔) 
๓๘๐๒๒๐๘ สุขภาพจิต ๒(๒-๐-๔)  
๓๘๐๔๒๒๕ จิตวิทยาเด็กที่มีความตองการพิเศษ ๒(๒-๐-๔)  
๓๘๐๔๔๕๑ จิตวิทยาครอบครัวและชวีติ ๓(๓-๐-๖)  
๓๙๐๐๒๖๐ กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก ๒(๑-๒-๓) 
๓๙๐๔๒๐๒ สวัสดิศึกษา ๒(๒-๐-๔)  
   
หมายเหตุ   นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชานอกเหนอืจากรายวิชาขางตนได   
โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 

 
(๓) หมวดวิชาเลอืกเสรี              ๑๐ หนวยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาในคณะครุศาสตร หรือในมหาวิทยาลัยพระนคร
ไทยไดตามความสนใจ 
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  มคอ. ๒ 

 ๑๓ 

๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา   
ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง) 

          ๒๗๑๗๑๑๑ วัฒนธรรมและการเลนในการศึกษาปฐมวัย   ๓(๓-๐-๖) 
 ๓๖๔๑๒๐๑ การพยาบาลฉุกเฉิน         ๒(๒-๐-๔) 
 xxxxxxx วิชาเลือกในเอก       ๓  
 ๒๗๑๙๑๑๑ ภาษาไทย       ๒(๒-๐-๔) 
 ๕๕๐๐๑๑๑ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูในชีวติจริง ๑                     ๓(๓-๒-๕) 
 xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป ๑         ๓ 
 xxxxxxx  วิชาการศึกษาทั่วไป ๒         ๓ 

xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี           ๒ 
      รวม     ๒๑ 

ปที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง) 
          ๒๗๑๗๑๑๒  คุณธรรมและสมรรถภาพของนักวิชาชีพ              ๓(๓-๐-๖) 
                          ทางการศึกษาปฐมวัย  

๒๗๑๗๒๑๐  สิทธิและปญหาเด็กปฐมวัย         ๒(๒-๐-๔) 
 ๒๗๑๙๑๑๒ ภาษาไทยสําหรับครู                         ๒(๒-๐-๔) 
 ๕๕๐๐๑๑๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรูในชีวติจริง ๒              ๓(๒-๒-๕) 
 xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดวิชาครู                         ๒  
 ๒๗๕๙๒๑๔ จิตวิทยาพ้ืนฐานการศึกษา                  ๒(๒-๐-๔) 

xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 3                            ๓ 
xxxxxxx วิชาการศึกษาทั่วไป 4                            ๓ 
                        รวม       ๒๐ 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง) 
๒๗๑๗๒๒๑ การศึกษาปฐมวัย     ๓(๓-๐-๖) 

 ๒๗๑๗๒๒๒ การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ   ๓(๓-๐-๖) 
             ในระดับปฐมวยั  
 ๓๘๐๐๓๕๑ จิตวิทยาการคิดและความคิดสรางสรรค   ๓(๓-๐-๖) 

๒๗๓๖๒๐๑ สุนทรียศึกษา      ๒(๒-๐-๔) 
๕๕๐๐๒๕๒ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     ๓(๕-๒-๒) 
๒๗๕๙๒๑๖ จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ   ๒(๒-๐-๔) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี       ๒  
xxxxxxx วิชาเลือกในเอก      ๒ 
     รวม                ๒๐ 
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  มคอ. ๒ 

 ๑๔ 

ปที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง) 
 ๒๗๓๖๓๓๐ ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก     ๒(๒-๐-๔) 

๒๗๑๗๒๒๓ การจัดส่ิงแวดลอมและส่ือการสอน   ๔(๔-๐-๘) 
   ทางการศึกษาปฐมวัย 
๓๖๔๐๒๐๓ การอนามัยแมและเด็ก     ๒(๒-๐-๔) 
xxxxxxx วิชาเลือกในเอก      ๔ 
๒๗๒๖๒๐๗ เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา   ๒(๑-๒-๓) 
๒๗๔๖๒๙๐ พ้ืนฐานการศกึษาและวิชาชีพครู    ๒(๒-๐-๔) 
๒๗๔๖๓๐๒ การศึกษากบัการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน   ๒(๒-๐-๔) 
xxxxxxx วิชาเลือกกลุมวิชาพลศึกษา                           ๒ 

                                 รวม              ๒๐ 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง) 
๒๗๑๗๓๐๔  หลักสูตรและการสอนทางการศึกษาปฐมวัย  ๔(๔-๐-๘) 
๒๗๑๗๓๐๕ การบูรณาการสาระการเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล  ๔(๔-๐-๘) 
๒๗๓๗๑๑๘ คียบอรดขั้นตน      ๒(๑-๒-๓) 
๕๕๐๐๓๕๒ ภาษาอังกฤษเพ่ือการทํางานและศึกษาตอ  ๓(๒-๒-๕)        

  
๒๗๑๖๓๐๓  การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา    ๒(๒-๐-๔) 
๒๗๕๘๕๐๑ สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา   ๒(๒-๐-๔) 

          xxxxxxx วิชาเลือกเสรี                             ๓ 
                                   รวม              ๒๐ 

ปที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง) 
๒๗๑๗๓๐๖  การประเมินและสงเสริมพัฒนาการ    ๓(๓-๐-๖) 

   และการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  
๒๗๓๗๓๙๙  ดนตรีและเพลงสําหรับเด็กปฐมวัย    ๓(๒-๒-๕) 
๒๗๑๗๔๑๑  การศึกษาสําหรับผูปกครองเด็กปฐมวัย    ๓(๓-๐-๖) 
๒๗๒๕๓๙๘     ภาษาอังกฤษสําหรับครู      ๒(๑-๒-๓)      
xxxxxxx วิชาเลือกในเอก                          ๒  
๒๗๕๖๕๐๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน    ๒(๒-๐-๔) 
๒๗๑๖๓๐๒ การออกแบบและการจัดการเรียนการสอน   ๒(๒-๐-๔) 
๒๗๑๗๓๐๑ วิธวีิทยาการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย    ๓(๒-๒-๕) 
๒๗๕๘๕๐๑ การวัดและการประเมินผลการศึกษา    ๒(๒-๐-๔) 

                                      รวม                 ๒๒ 
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  มคอ. ๒ 

 ๑๕ 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง) 
 2756422 การวิจัยปฏิบตัิการในชั้นเรียน       ๓(๓-๐-๖) 
 2717412 งานครูในระดับปฐมวัย      ๓(๓-๐-๖) 

2717413 ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย   ๓(๓-๐-๖) 
 2737300 ออรฟ ๑       ๒(๑-๒-๓)    

xxxxxxx วิชาเลือกในเอก                              ๖ 
2747404 การบริหารจัดการและภาวะผูนําทางการศกึษา   ๒(๒-๐-๔) 
2717302 นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย     ๓(๒-๒-๕) 

                                       รวม             ๒๑ 

ปที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง) 
๒๗๐๐๕๐๖ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๑                   ๘(๑-๑๔-๙)  

                                       รวม     ๘ 

ปที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง) 
๒๗๐๐๕๐๗ ปฏิบัติการวิชาชีพ ๒     ๘(๐-๑๖-๘)  

                                       รวม     ๘ 

ปที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒ (จํานวนหนวยกิต) (บรรยาย – ปฏิบัติการ – การศึกษาดวยตนเอง) 
๒๗๑๗XXX วิชาเลือกในเอก                     ๔ 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี      ๓  

                                     รวม       ๗ 
 
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา  

โปรดดูในภาคผนวก 
 

๓.๒ ชื่อ-สกุล ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย 

๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร   

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 
 เลขประจําตัวประชาชน ทางวิชาการ (ทุกระดับการศึกษา)  สถาบัน ปที่สําเร็จ 
๑ นางประภาพรรณ  ธีรานิวัฒน รองศาสตราจารย ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๕ 
   ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๗ 
   Ph.D.  

 
Early Childhood  
Education  

Indiana University ๒๕๔๓ 
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 ๑๖ 

 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษา 

 เลขประจําตัวประชาชน ทางวิชาการ (ทุกระดับการศึกษา)  สถาบัน ปที่สําเร็จ 
๒ นางศศิวิมล  ประกอบกิจ รองศาสตราจารย ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๖ 
   M.A. Early Childhood  

Education 
Cal State University ๒๕๓๘ 

   Ph.D.  Early Childhood  
Education 

University of Illinois ๒๕๔๕ 

๓ นางสาวมณีวรรณ  บุญชู ผูชวยศาสตราจารย ค.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๙ 
   ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๑ 
   Ph.D.  Early Childhood  

Education 
University of Sydney ๒๕๔๗ 

๔ นางสาวสุกัญญา  พิมลมาศ ผูชวยศาสตราจารย ค.บ.  การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ 
   M.A. Early Childhood  

Education 
University of Southern 
California 

๒๕๔๒ 

   Ph.D.  Early Childhood  
Education 

University of London ๒๕๔๘ 

๕ นางอุไรมณี  บุญดิลก อาจารย ดร. ค.บ. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๑ 
   ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๓ 
   Ph.D.  Early Childhood  

Education 
Ohio University  ๒๕๔๙ 

 
๓.๒.๒ อาจารยประจํา  ไมมี 

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ  ไมมี 

๔.  องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม  

 หลักสูตรกําหนดใหมีการปฏิบัติการวิชาชีพ ๒ ลักษณะ ดังนี้ 
๑) การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน จัดในลักษณะบูรณาการเขากับรายวิชาในหมวด

วิชาชีพครู ประกอบดวย การสังเกตการณสอน การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบการสอนและการทดลองใชในชั้นเรียน 

๒) การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง การปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาภายใตระบบการนิเทศโดยคณาจารยนิเทศจากคณะครุศาสตรและจาก
สถานศึกษาที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพ ซึ่งนิสิตจะไดพัฒนาความรูและสมรรถนะที่สําคัญผาน
ประสบการณที่ไดรับจากกิจกรรมตางๆ ดังน้ี การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู 
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือ
วิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูการจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน และการสัมมนา
ทางการศึกษา      
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 ๑๗ 

๔.๑ ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
๔.๑.๑ ปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๔.๑.๒ มีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 

ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ รูปแบบก่ึงทางการ และรูปแบบไมเปนทางการ อยางสรางสรรค 
๔.๑.๓ มีความรูและทักษะในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย ทั้งที่มี

ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 
๔.๑.๔ มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคและมี

วิสัยทัศน 
๔.๑.๕ ปฏิบิติตอผูเรียนและเพื่อนรวมงานดวยความเขาใจและเอ้ืออาทร 

๔.๒ ชวงเวลา  
๔.๒.๑ การฝกปฏิบตัวิิชาชีพระหวางเรียน  

  ชั้นปที่ ๑ – ชั้นปที่ ๔ 
๔.๒.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

  ชั้นปที ่๔ – ชั้นปที่ ๕    
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

๔.๓.๑ การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน จัดเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษา แตกตางกัน
ไปตามรายวิชา 

๔.๓.๒ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะไมนอยกวาภาคการศึกษาละ 
๑๘๐  ชั่วโมง รวม ๑ ปการศึกษาไมนอยกวา ๓๖๐ ชั่วโมง 

 ๕. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี) 
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ  

ในระหวางการปฏิบัติการวิชาชีพในสถานศึกษา หลักสูตรกําหนดใหนิสิตทําวิจัยในชั้นเรียนควบคู
ไปดวย โดยในการปฏิบัติการวิชาชีพคร้ังที่ ๑ เนนการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน และในการปฏิบัติการ
วิชาชีพครูคร้ังที่ ๒ เนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม เชน การพัฒนาส่ือการสอนหรือวิธีการสอน
รูปแบบใหม เปนตน     
๕.๒ ผลการเรียนรู  

๕.๒.๑ มีความรูความเขาใจในกระบวนการและวิธีการดําเนินการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 
๕.๒.๒ สามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 
๕.๓ ชวงเวลา  

ชั้นปที่ ๔-๕ 
๕.๔ จํานวนหนวยกิต 

ไมนับหนวยกิต (เปนสวนหนึ่งของภาระงานในรายวิชาปฏิบัติการวิชาชีพครู ๑ และ ๒) 
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 ๑๘ 

๕.๕ การเตรียมการ 
๑) กําหนดใหนิสิตเรียนรายวิชา ๒๗๕๖๕๐๑ การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และรายวิชา 

๒๗๕๘๕๐๑ สถิติและสารสนเทศทางการศึกษา เปนรายวิชาบังคับในปที่ ๓ 
๒) จัดอบรมเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนใหกับนิสิตกอนฝกประสบการณวิชาชีพครู 
๓) จัดอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรเพ่ือเปนที่ปรึกษาสําหรับนิสิตแตละคนเพื่อใหคําแนะนําและ

ชวยเหลือตลอดระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 
๕.๖ กระบวนการประเมินผล   

ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร 
 

หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
     

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต 

๑.๑ ใฝรู การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู 
๑.๒ มีความเปนผูนําทางวิชาชพีครู การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู 
๑.๓ มีจิตสํานึกตอการพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู 

๑.๔ มีความรูความสามารถในการวิจัยและ
ใชประโยชนจากการวิจัย 

การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู 

๑.๕ มีความกลาหาญทางจริยธรรม การเรียนการสอนตามหลักสูตรและกิจกรรมเสริมความเปนครู 
 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
๒.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

(๑) คุณธรรมค้ําจุนโลก เชน พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
(๒) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน จริยธรรมของเวลา สิทธิและ

ความรับผิดชอบของมนุษย ความเปนธรรมระหวางคนรุนปจจุบันกับคนรุนหลัง ความใจกวาง และความอดทน 
(๓) คุณธรรมจริยธรรมของผูนําที่มีหัวใจประชาธิปไตย และผูนําที่หลากหลาย 

๒.๑.๒ ผลการเรียนรูดานความรู 
การบูรณาการความรูดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปญหาระดับโลกดวย

วิธีการเชิงระบบ 
(๑) ดานส่ิงแวดลอม 

แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางนิเวศวิทยา กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 
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 ๑๙ 

(๒) ดานสังคม 
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางสังคม กลยุทธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอพฤติกรรมสังคม 

(๓) ดานเศรษฐกิจ 
แนวคิด ระบบ และประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ กลยทุธการเปนพลเมืองที่มีความ
รับผิดชอบตอเศรษฐกิจ 

(๔) ดานวิธีการเชิงระบบ 
การพ่ึงพาซึ่งกันและกันของมนุษย เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี สิ่งแวดลอมที่ดี วิธีการ

เชิงระบบ และเชิงองครวมในการประเมินประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
การวิเคราะหผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตสวนบุคคลที่มีตอประเด็นปญหา 

๒.๑.๓ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(๑) การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการประมวลสารสนเทศ  
(๒) การแสวงหาความรู การสรุป การตีความ การวิเคราะห การสังเคราะห และการ

ประเมินคา โดยเนนการบูรณาการและเชื่อมโยงสูสังคม    
(๓) ความเปนผูนําทางปญญาในการคิดพัฒนางานอยางสรางสรรค มีวิสัยทัศน และ

การพัฒนาศาสตรทางครุศาสตร/ศึกษาศาสตร รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอยางมีนวัตกรรม 

๒.๑.๔ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) การพัฒนาทักษะการรับรูความรูสึกของผู อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง

อารมณ และสังคม  
(๒) การเปนผูนําและผูตามที่ดี การแกปญหาภายในกลุม และระหวางกลุมอยาง

สรางสรรค  
(๓) การมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

๒.๑.๕ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(๑) การวิเคราะหขอมูลขาวสาร ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูด 
ภาษาเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

(๒) การประมวลผล การแปลความหมาย และดุลยพินิจในการเลือกใชอยางมี
ประสิทธิภาพ  

(๓) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยางเหมาะสม 

๒.๑.๖ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู 
กลยุทธการสอน ประกอบดวย ๕  กลยุทธ ไดแก 
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(๑) การเรียนรูผานกระบวนการคิดและการใชปญหาเปนฐาน  (Problem-based 
learning ) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัด
ใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ ไดแก การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญหากรณีตัวอยางหรือ
สถานการณจําลอง กิจกรรมการแกปญหา (problem-solving task)  การสะทอนการเรียนรู การเขียน
บันทึกการเรียนรู หรือบันทึกประสบการณสวนบุคคล การทําโครงงาน 

(๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง ไดแก กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ การ
แสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การทดลอง การทํากิจกรรมกลุม การนําเสนอผลงาน 
การศึกษานอกสถานที่ การจัดกิจกรรมคายอาสา การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

(๓) การเรียนรูจากตนแบบ (role model ) ไดแก ผูสอน เพ่ือน บุคคลตัวอยางใน
ทองถิ่นหรือสังคม หรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร 

(๔) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย ไดแก การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน 
การทําวิจัยในชั้นเรียน 

(๕) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน ไดแก การฟงการบรรยาย
จากผูสอนหรือวิทยากร การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบตางๆ และการสราง
บรรยากาศการเรียนรู 

๒.๑.๗  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู   
ใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายเพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผล

ไดตรงตามสภาพจริง ไดแก การใชแบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน การทําแฟมสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู (learning journal)  

๒.๒ หมวดวิชาเฉพาะดาน 
๒.๒.๑ วิชาชีพครู 
๒.๒.๑.๑ ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

(๑) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เชน กัลยาณมิตรธรรม 7 
(๒) จรรยาบรรณวิชาชีพ ที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

๒.๒.๑.๒ ผลการเรียนรูดานความรู 
(๑) ความรูวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) 

(๑.๑) ความเปนครู 
(๑.๒) ภาษาและเทคโนโลยีการส่ือสารสําหรับครู   
(๑.๓) จิตวิทยาสําหรับครู 
(๑.๔) การพัฒนาหลักสูตร   
(๑.๕) การจัดการเรียนรู 
(๑.๖) การจัดการชั้นเรียน 
(๑.๗) นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
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(๑.๘) การวัดและประเมินผลการศกึษา 
(๑.๙) การศึกษาพิเศษ   
(๑.๑๐) การวิจัยทางการศึกษา   
(๑.๑๑) การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวของ  

(๒) ความรูเชิงบูรณาการระหวางวิชาชีพครูกับวิชาเฉพาะ (Pedagogical-
Content Knowledge) 

(๒.๑) จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
(๒.๒) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับ

การศึกษาและวิชาเอก 
(๒.๓) การจัดการเรียนรูวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแตละระดับการศึกษา

และวิชาเอก 
(๒.๔) การจัดการชั้นเรียนแตละระดับการศึกษา 
(๒.๕) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ

จัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
(๒.๖) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละ

ระดับการศึกษาและวิชาเอก 
๒.๒.๑.๓ ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(๑) สามารถคิดคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและประเมินขอมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหลงขอมูลที่หลากหลายเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานสอนและงานครู 
รวมทั้งการวินิจฉัยผูเรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

(๒) สามารถคิดแกปญหาในการจัดการเรียนรูที่มีความสลับซับซอน เสนอทางออก และ 
นําไปสูการแกไขไดอยางสรางสรรค 

(๓) มีความเปนผูนําทางปญญาในการจัดการเรียนรูอยางมีวิสัยทัศน 
๒.๒.๑.๔ ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) มีความไวในการรับความรูสึกของผูเรียนดวยความเขาใจและความรูสึกเชิงบวก 
มีวุฒิภาวะทางอารมณและสังคม 

(๒) มีความเอาใจใส มีสวนชวยเหลือและเอ้ือตอการแกปญหาความสัมพันธในกลุม 
และระหวางกลุมผูเรียนอยางสรางสรรค 

(๓) มีความสัมพันธที่ดีกับผูเรียน เปนผูนําและผูตามที่มีความรับผิดชอบตอสวนรวม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

๒.๒.๑.๕ ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีความไวในการวิเคราะหและเขาใจขอมูลสารสนเทศที่ไดรับจากผูเรียนอยาง
รวดเร็ว ทั้งที่เปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 
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(๒) มีความสามารถและมีดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใชขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดดี 

(๓) มีความสามารถในการสื่อสารกับผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน 
และการนําเสนอดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมผูเรียน 

๒.๒.๑.๖  ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
(๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ 
(Informal) อยางสรางสรรค 

(๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับผูเรียนที่หลากหลาย ทั้งผูเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม  

(๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิชา/วิชาเอกที่จะสอนอยางบูรณาการ  
๒.๒.๑.๗ กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู 

กลยุทธการสอน ประกอบดวย ๕  กลยุทธ ไดแก 
(๑) การเรียนรูผานกระบวนการคิดและการใชปญหาเปนฐาน  (Problem-

based learning) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด
อยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ ไดแก การอภิปราย
กลุม การวิเคราะหหรือแกปญหากรณีตัวอยางหรือสถานการณจําลอง กิจกรรม
การแกปญหา (problem-solving task)  การสะทอนการเรียนรู การเขียนบันทึก
การเรียนรู หรือบันทึกประสบการณสวนบุคคล การทําโครงงาน 

(๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง ไดแก กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ 
การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร เกม การทดลอง การทํากิจกรรมกลุม 
การนําเสนอผลงาน การศึกษานอกสถานที่ การสังเกตการณสอน การสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสัมภาษณหรือสนทนากับผูมีประสบการณ การจัดทํา
แผนการสอน การผลิตสื่อประกอบการสอน การประเมินผูเรียนและการจัดการ
เรียนการสอน การสอนแบบจุลภาค (microteaching) การสอนในชั้นเรียน การ
จัดกิจกรรมคายอาสา การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 

(๓) การเรียนรูจากตนแบบ(role model ) ไดแก ผูสอน เพ่ือน บุคคลตัวอยางใน
ทองถิ่นหรือสังคม หรือบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร 

(๔) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย ไดแก การศึกษาคนควาขอมูล การทําโครงงาน 
การทําวิจัยในชั้นเรียน 

(๕) การเรียนรูผานแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน ไดแก การฟงการ
บรรยายจากผูสอนหรือวิทยากร การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ในรูปแบบตางๆ นอกเหนือจากกลยุทธการสอนที่จะทําใหเกิดความสําเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนแลว ควรคํานึงถึงการสรางบรรยากาศการเรียนรูดังนี้ 
(๕.๑) สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สอดคลองกับธรรมชาติทางสมองและการ

เรียนรูของผูเรียนตามหลัก Brain-based learning 
(๕.๒) สรางบรรยากาศความเปนประชาธิปไตยในหองเรียนและสถานศึกษา 
(๕.๓) สรางโอกาสใหผูเรียนไดตัดสินใจและมีความรับผิดชอบตอการเรียนรูของ

ตนเอง 
(๕.๔) จัดใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เพียงพอในสถานศึกษา 
๒.๒.๑.๘ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู   

การประเมินผลการเรียนรูใชวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลายและ
ตรงตามสภาพจริง ไดแก การใชแบบวัด แบบทดสอบ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน การประเมิน
ชิ้นงานหรือโครงงาน การทําแฟมสะสมงาน และการบันทึกการเรียนรู (learning journal) 

๒.๒.๒ วิชาเอก: การศึกษาปฐมวัย 
๒.๒.๒.๑ ดานคุณธรรมจริยธรรม 

(๑) ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
(๑.๑) มีคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย มีจรรยาบรรณของ

วิชาชีพครูและคานิยมที่พึงประสงคสําหรับการสรางสรรคสังคมแหงความ
พอเพียงและยั่งยืน 

(๑.๒) ยอมรับในคุณคาของความแตกตางหลากหลาย สามารถวิเคราะห 
สังเคราะหประเมินและนําคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษา
ปฐมวัย จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและคานิยมที่ พึงประสงคไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ เพ่ือสรางสรรคสังคม
แหงความพอเพียง ยั่งยืน และมีสันติสุข 

(๑.๓) ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพตาม
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย และจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู 

(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม   
(๒.๑) การเรียนรูผานกระบวนการวิเคราะห  และสะทอนความคิดและการเรียนรู

เปนรายบุคคลและรายกลุมสูการเขาใจตนเองผานการเขียนบันทึกการ
เรียนรู  จากสถานการณจําลอง หรือประสบการณ  ภาพวาดสะทอน
ความรูสึก  แผนภาพสะทอนความเขาใจ  (graphic design) และสุนทรีย
สนทนา (dialogue) 
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 ๒๔ 

(๒.๒) การเรียนรูผานประสบการณตรง  เชน  การแสดงบทบาทสมมติ  การทํา
กิจกรรมกลุม การจัดกิจกรรมจิตอาสา  คายอาสา  หรือกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน 

(๒.๓) การเรียนรูจากตนแบบ  (role model) เชน  ครูผูสอน  เพ่ือน  วิทยากร 
บุคคลตัวอยางในสังคมหรือทองถิ่น หรือบุคคลในประวัติศาสตร 

(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังการเรียน 
(๓.๒) อาจารยประเมินผลจากการสังเกตพฤตกิรรมการแสดงออกตามปกติของ

นิสิต  
(๓.๓) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป

ตลอดหลักสูตร  
(๓.๔) ผูใชบัณฑติประเมินคุณธรรมจริยธรรมบณัฑิตจากการปฏิบัติงาน 

๒.๒.๒.๒ ดานความรู 
(๑) ผลการเรียนรูดานความรู 

(๑.๑) มีความรูความเขาใจและเห็นความสัมพันธของวิชาพื้นฐานทางดาน
มนุษยศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สหศาสตร ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ และคอมพิวเตอร     

(๑.๒) สามารถบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ ไปใชในการดํารงชีวิต
และประกอบวิชาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 

(๑.๓) ตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศาสตรสาขาวิชาตางๆ  ที่มีตอ
การดํารงชีวิตและประกอบวิชาชีพ 

(๑.๔) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการที่เก่ียวของกับ
พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน  การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย 
และกฎหมายที่เก่ียวของกับการศึกษา 

(๑.๕) สามารถคิดวิเคราะห  สังเคราะห  ประเมินคา  และนําความรูเก่ียวกับ
แนวคิดทฤษฎี  และหลักการท่ีเก่ียวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของ
ผูเรียนการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การศึกษาไปใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียนอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(๑.๖) ตระหนักถึงคุณคาของการนําความรู เกี่ยวกับแนวคิด  ทฤษฎี  และ
หลักการที่เก่ียวของกับพัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียน  การจัดการ
เรียนการสอน  การวิจัย  และกฎหมายที่เก่ียวของกับการศึกษาไปใชใน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผูเรียน 
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 ๒๕ 

(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
(2.1) การใหภาพรวมความรูกอนเขาสูบทเรียน การสรุปย้ําความรูใหมหลังการ

บทเรียนพรอมกับเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม การเชื่อมโยง
ความรูจากวิชาหน่ึงไปสูอีกวิชาหนึ่งในระดับที่สูงขึ้น การเลือกใชวิธีการ
สอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 

(2.2) ใชการสอนหลายรูปแบบตามเน้ือหาสาระ ไดแก การบรรยาย การ
ทบทวน การฝกปฏิบัติการ การสัมมนา และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  

(2.3) การเรียนรูจากแหลงเรียนรูในและนอกหองเรียน เชน การศึกษาดูงาน
แหลงปฏิบัติที่ ดีและที่ เปนเลิศ การรับรูขาวสารจากสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ หรือจากสื่อมวลชนในรูปแบบตางๆ การเรียนรูภูมิปญญาจาก
คนในชุมชน  

(2.4) การเรียนรูจากสถานการณจริงจากการฝกงานในสถานศึกษา จาก
วิทยากรภายนอกสถาบันในหัวขอที่นาสนใจและทันสมัย  

(2.5) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูล การทํา
โครงงาน การถาม-ตอบปญหาทางวิชาการในหองเรียน 

(2.6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(๓.๑) นิสิตประเมินตนเองกอนเรียนและหลังเรียน 
(๓.๒) นิสิตตรวจสอบความนาเชื่อถือของการสรุปผลความเขาใจแบบสามเสา 

(triangulation)  
(๓.๓) อาจารยประเมินความเขาใจของนิสิตจากการสะทอนความคิดของนิสิตใน

ตางรูปแบบ เชน  การนําเสนอปากเปลา ผลงาน การแสดงออกใน
ระหวางการทํางาน จากความคิดเห็นของเพ่ือนนิสิตรวมกันที่มีตองาน
ของเพ่ือน 

(๓.๔) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร 

๒.๒.๒.๓ ดานทักษะทางปญญา 
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(๑.๑) สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา และนําความรูเก่ียวกับ
แนวคิดทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวของในศาสตรสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยไปใชในการจัดการเรียนรู แกปญหาการพัฒนาผูเรียน 

(๑.๒) สามารถวิจัยตอยอดองคความรู หรือพัฒนานวัตกรรมไปใชในการพัฒนา
ตนเอง  
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 ๒๖ 

(๑.๓) การจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และพัฒนาเด็กปฐมวัย อยางมี
ประสิทธิภาพ 

(๑.๔) มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการศึกษา
ปฐมวัย 

(๒)  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(๒.๑) การเรียนรูจากประสบการณตรง เชน กิจกรรมฝกปฏิบัติ การฝกทักษะ 

การแสดงบทบาทสมมติ การทดลอง การศึกษานอกสถานที่ การสังเกต
พฤติกรรมผูเรียน การสังเกตการณสอน การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมี
ประสบการณ การสอนในชั้นเรียน 

(๒.๒) การเรียนรูผานกระบวนการวิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูลจากแหลง
เรียนรูแบบตางๆ และจากการใชสื่อเทคโนนโลยี การทําโครงงาน การทํา
วิจัยในชั้นเรียน 

(๒.๓) การเรียนรูผานกระบวนการคิดเพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสืบสาว คิด
สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัดใหมีกิจกรรมในลักษณะตางๆ 
เชน การอภิปรายกลุม การวิเคราะหหรือแกปญหาในสถานการณจําลอง 
กิจกรรมการแกปญหา กิจกรรมการวิเคราะหจากการมองตางมุม  

(๒.๔) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
(๓)  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปญญาของ
ตนในแตละขั้นตอน เชน การสังเกต การตั้งคําถาม การสืบคน การคิดด
วิเคราะห การสังเคราะห การสะทอน และสื่อความคิด 

(๓.๒) อาจารยประเมินความสามารถทางปญญาทั้งการคิดที่เปนนามธรรมและ
การแสดงออกที่เปนรูปธรรมในหลายรูปแบบ เชน  จากกระบวนการ
ทํางานของนิสิต กระบวนการคิด  การส่ือความคิดความเขาใจ ความคิด
สรางสรรคของผลงาน       

(๓.๓) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร 

๒.๒.๒.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(๑.๑) มีความไวในการรับรูความรูสึกของเด็กปฐมวัย เอาใจใสในการรับฟง และ

พัฒนาความสัมพันธกับผูเรียนระดับปฐมวัยอยางมีความรับผิดชอบ 
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 ๒๗ 

(๑.๒) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตนเอง
และสมาชิกในสังคม  และหลักการทํางานและอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปน
กัลยาณมิตร 

(๑.๓) สามารถสรางความสัมพันธที่ดี  มีความรับผิดชอบ  และสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 

(๑.๔) เคารพในความแตกตางและปฏิบัติตอผูเรียน และเพื่อนรวมงานดวยความ
เขาใจและเปนมิตร 

(๑.๕) ตระหนักถึงคุณคาของการมีความรับผิดชอบและการอยูรวมกับผูอ่ืนอยาง
เปนกัลยาณมิตร 

(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(๒.๑) การเรียนรูผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู เปนกลุมเล็ก หรือ

กลุมใหญ เพ่ือฝกความรับผิดชอบ ทักษะการเปนผูนําผูตาม การส่ือสาร
สรางสังคมและสรางสรรค การยอมรับในความแตกตาง 

(๒.๒) การเรียนรูผานกิจกรรมสะทอนความคิด ความรูสึกรวมกับผู อ่ืน เชน 
สุนทรียสนทนา กิจกรรมศิลปะ การแสดงการเคลื่อนไหว ดนตรี กีฬา การ
ละคร 

(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
๓.๑ ความสามารถในการทํางานเปนทีมที่บรรลุสูเปาหมายรวมกันภายใตการ

เคารพความแตกตางของความคิด บุคลิกภาพและลักษณะนิสัย 
๓.๒ ความสามารถในการใชภาษาสื่อความคิดไดอยางสรางสรรคและเกิด

ความเขาใจที่ตรงกันระหวางตนเองและผูอ่ืน ทั้งภาษาทาทาง ภาษาพูด 
ภาษาภาพ ภาษาเขียน ภาษาสัญลักษณ  

๓.๓ วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร 

๒.๒.๒.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(๑.๑) มีความไวในการวิเคราะหสรุปความคิดรวบยอดขอมูลขาวสารจากเด็ก

ปฐมวัย อยางมีประสิทธิภาพ 
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 ๒๘ 

(๑.๒) มีความสามารถและมีดุลยพินิจในการเลือกใชภาษาพูด  ภาษาเขียน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณิตศาสตรและสถิติพ้ืนฐานในการสื่อสารและ
นําเสนอขอมูลสารสนเทศสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม 

(๑.๓) ตระหนักถึงคุณคาของการใชภาษาพูด   ภาษาเขียน   เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และคณิตศาสตร และสถิติพ้ืนฐาน  ในการสื่อสาร  การเรียนรู 
และการจัดการเรียนการสอน 

(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๒.๑) เรียนรูจากประสบการณตรงจากการใชเทคโนโลยี โปรแกรมคอมพิวเตอร

แบบตางๆ การส่ือสารแบบ on-line  
(๒.๒) การเรียนรูจากตนแบบในการใชเทคโนโลยีในการส่ือสาร สืบคน เชน  

ผูสอน เพ่ือน วิทยากรที่เปนผูเชี่ยวชาญ 
(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร 

(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาสะทอนความรู ความเขาใจ ความคิดเห็นผานเทคโนโลยี

ในรูปแบบตางๆ 
(๓.๒) อาจารยสังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในระหวางกระบวนการเรียนรู 

และจากผลของการสื่อความคิดและการสื่อสารผานเทคโนโลยี  
(๓.๓) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป

ตลอดหลักสูตร 

๒.๒.๒.๖ ทักษะการจัดการเรียนรู 
(๑) ผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

(๑.๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่มีรูปแบบหลากหลาย 
ทั้งรูปแบบที่เปนทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไมเปนทางการ (Informal) อยางสรางสรรค 

(๑.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย  
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความ
ตองการพิเศษอยางมีนวัตกรรม 

(๑.๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูในสาขาวิชา/วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัย หรือปฐมวัยศึกษาอยางบูรณาการ  

(๒) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 
(๒.๑) การเรียนรูจากประสบการณตรง เชน การศึกษากรณีตัวอยางจาก

หองเรียน การสังเกตการณสอนแบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรมผูเรียน 
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 ๒๙ 

การสัมภาษณหรือพูดคุยกับผูมีประสบการณ การทําแผนการสอน การ
ผลิตสื่อประกอบการสอน การทดลองสอน การทําวิจัยในชั้นเรียน การ
ประเมินผูเรียนและการจัดแหลงประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก 

(๒.๒) การเรียนรูจากตนแบบ เชน ผูสอน เพ่ือน ครูประจําชั้น ครูผูชวย พ่ีเลี้ยง 
หรือครูตนแบบ 

(๒.๓) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายปตลอดหลักสูตร  
(๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการจัดการเรียนรู 

(๓.๑) นิสิต/นักศึกษาแผนการสอน ศูนยการเรียน สื่อการสอนที่สอดรับกับ
หลักสูตรและพัฒนาการตามวัยอยางเปนองครวมและสามารถบูรณาการ
ไปสูศาสตรอ่ืนๆ ไดสอดรับกับพัฒนาการตามวัย 

(๓.๒) อาจารยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและการพัฒนาการสอน จากการ
สะทอนความคิดในหองเรียน และจากสังเกตการณสอนระหวางทดลอง
สอน เปรียบเทียบเทียบแผนการสอน สื่อ ศูนยการเรียนที่ทําสงกับการ
ปฏิบัติจริงในหองเรียน 

(๓.๓) อาจารยประมวลพฤติกรรมการสอนและทักษะการสอนจากบุคคลท่ี
เก่ียวของ เชน จากเด็ก ครูประจําชั้น พ่ีเลี้ยง ครูผูชวย เพ่ือน ครูใหญ 

(๓.๔) วัดและประเมินจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครู เปนรายป
ตลอดหลักสูตร 

 

๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา 
(Curriculum Mapping)  

ดูในภาคผนวก 

หมวดที่ ๕  หลักเกณฑในการประเมินผลนิสติ 
 
๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
    เกณฑการวัดผล/ประเมินผล แบงเปน  ๒ ดาน 

๑.๑ ดานวิชาการ 
นิสิตตองสอบไดสัญลักษณ  A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S จึงจะถือวาสอบผาน ถาไดรับ 

สัญลักษณ F, U หรือ W ถือวาสอบไมผาน ถาเปนรายวิชาบังคับตามหลักสูตรนิสิตตองลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซํ้าอีก ถาเปนรายวิชาเลือกนิสิตสามารถลงทะเบียนวิชาอ่ืนแทนวิชาที่สอบไมผานได 
๑.๒ ดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณความเปนครู 

นิสิตตองผานเกณฑการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม และคุณลักษณความเปนครูโดยการเขารวม
กิจกรรมในโครงการเสริมความเปนครูตลอดหลักสูตร และลงทะเบียนเรียนรายวิชาไมนับหนวยกิตตาม
ขอกําหนดของคณะ 
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๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบเรื่องกระบวนการทวนสอบมาตรฐานการวัดผลสัมฤทธิ์โดยใหมี
การทวนสอบในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
๒.๑ ตรวจสอบ ดูแลรายงานรายวิชา ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแตละรายวิชา  
๒.๒ มีคณะกรรมการประเมินขอสอบของแตละรายวิชา  
๒.๓ สุมวิเคราะหความเหมาะสมของขอสอบโดยหลักการทางสถิติ 
๒.๔ การเปรียบเทียบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบเดียวกัน (การเปรียบเทียบคุณภาพขอสอบ) 
๒.๕ การแลกเปลี่ยนขอสอบในรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน      

๓.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
๓.๑ มีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา ๙ ภาคการศึกษาและเรียนครบตามหนวยกิตที่กําหนดในหลักสูตร 
๓.๒ ไดแตมเฉลี่ยสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไป    
๓.๓ ผานเกณฑการประเมินพัฒนาการดานคุณธรรม และคุณลักษณความเปนครูโดยการเขารวมกิจกรรม
เสริมความเปนครูตามขอกําหนดของคณะ 

 
หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย 

 
๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

๑.๑ กําหนดใหคณาจารยใหมเขาโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารยใหมของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย และโครงการพัฒนาคณาจารยใหมของคณะครุศาสตร 
๑.๒ สําหรับคณาจารยใหมที่ตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษานิสิต  ใหมีการจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาเปน
ประจําทุกปการศึกษาเพื่อทําความเขาใจในจุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนา
นิสิต  เพ่ือใหคณาจารยสามารถใหคําแนะนํานิสิตเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ 
และการพัฒนานิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

๒.๑ การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล 
(๑) ประชาสัมพันธและสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมโครงการพัฒนาความรูและทักษะการจัดการ

เรียนรู การวัดและการประเมินผลที่จัดโดยหนวยงานหรือองคการตางๆ 
(๒) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู การใชสื่อการเรียนการสอน 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน 
(๓) สงเสริมใหคณาจารยเขียนบทความ ตํารา และเอกสารคําสอนเก่ียวกับทักษะการจัดการเรียนรู 

การวัดและการประเมินผล โดยการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
(๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาเพ่ือพัฒนาความรูและ

ทักษะเก่ียวกัยการจัดการเรียนรู การวัดผลและการประเมินผล 
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 ๓๑ 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
(๑) จัดโครงการประชุม อบรม หรือสัมมนาเก่ียวกับการทําวิจัย การพัฒนาผลงานเพื่อขอตําแหนง

ทางวิชาการ หรือหัวขออ่ืนที่สนใจ 
(๒) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหคณาจารยเขาประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาความรูตาม

ความสนใจ 
(๓) จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทรัพยากรและแหลงเรียนรูสําหรับคณาจารย นิสิตและบุคลากร 

 
หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การบริหารหลักสูตร 

 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารคณะ มีวาระ 
คราวละ  ๒ ป ทําหนาที่บริหารจัดการ วางแผนดําเนินงาน และติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร 
โดยวิเคราะหผลการดําเนินงานตามปจจัยคุณภาพตางๆ เทียบกับแผนงานเพื่อทบทวนทิศทางและ
วัตถุประสงคเปนประจําทุกปการศึกษา 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
๒.๑  การบริหารงบประมาณ 
 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามมาตรฐานสากลและมาตรฐาน
ของคุรุสภา 
๒.๒  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  
หนังสือ  ตําราเรียน วารสาร และเอกสารทางวิชาการอยางเพียงพอ 

 
รายการ จํานวน (เลม / ชื่อเร่ือง / รายการ) 

  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ รวม 
หนังสือ  ตําราเรียน (เลม) ๑๑๕,๘๖๕ ๕๒,๗๖๒ ๑๖๘,๖๒๗ 
วารสาร (ชื่อเร่ือง) ๑๓๗ ๑๓๐ ๒๖๗ 
วารสารเยบ็เลม (เลม) ๒,๐๔๐ ๔,๖๕๖ ๖,๖๙๖ 
วิทยานิพนธ (เลม) ๘,๘๔๕ ๕๓ ๘,๘๙๘ 
ฐานขอมูลขาวการศึกษา (รายการ) ๓๘,๐๕๑ ๒๑๐ ๓๘,๒๖๑ 
ฐานขอมูลวารสารทาง 
การศึกษา 

(รายการ) ๗,๗๙๗ ๗๑๒ ๘,๕๐๙ 

 
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม   

คณะครุศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดซ้ือทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับแต
ละหลักสูตรเพ่ือใชในศูนยบรรณสารสนเทศเฉลี่ยอยางนอยปการศึกษาละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
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 ๓๒ 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
ศูนยบรรณสารสนเทศทางการศึกษาดําเนินการสํารวจความตองการตํารา หนังสืออางอิง 

เอกสาร รวมทั้งฐานขอมูลอิเลคทรอนิคสของคณาจารยเปนประจําทุกปการศึกษา นอกจากนี้ ยัง
ดําเนินการรวบรวมขอมูลผูใชหนังสือ วารสารตางๆ เพ่ือรายงานกับคณะกรรมการบริหารคณะและ
คณาจารยเปนประจําปละ ๑ คร้ัง 

๓. การบริหารคณาจารย   
๓.๑ การรับอาจารยใหม 

กําหนดคุณวุฒิของอาจารยที่จะรับสมัครตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยคณะครุศาสตรกําหนดรับอาจารยใหมที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเทาน้ัน สวนการ
คัดเลือกอาจารยใหมกําหนดใหมีการสอบดังนี้ 

๑) สอบขอเขียน ๔  วิชา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (อยางนอยเทียบเทา TOEFL
๕๕๐ คะแนน) ทัศนคติในการเปนอาจารย และวิชาเฉพาะสาขา  

๒) สอบปฏิบัติการสอนหรือเสนอผลงานทางวิชาการ 
๓) สอบสัมภาษณ (สําหรับผูที่สอบผานขอเขียน)  

๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
กําหนดใหมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณาจารยผูสอนเปนประจําอยาง

นอยภาคการศึกษาละ 2 คร้ังเพื่อติดตามการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และ
นําขอมูลมาใชในการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรในระดับรายวิชาและระดับการปรับปรุงหลักสูตร 
๓.๓  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของคณะครุศาสตรและมหาวิทยาลัย 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

ใหเปนไปตามความตองการของคณะและมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา 
ระดับปริญญาบัณฑิต 
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพือ่การปฏิบัติงาน 

จัดประชุม อบรมและสัมมนาเพื่อเพ่ิมทักษะและประสทิธิภาพในการทํางานตามตําแหนงงาน
เปนประจําอยางนอยปละ ๒ คร้ัง 

๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต 

(๑) ในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา จัดใหมีการปฐมนิเทศนิสิตใหมเพ่ือใหอาจารยที่ปรึกษาได
พบกับนิสิตใหมและใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักสูตรและการวางแผนการเรียนในหลักสูตรใหกับนิสิต 

(๒) ในการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกําหนดใหนิสิตพบอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนและรับรหัสสําหรับการลงทะเบียน
เรียนจากอาจารยที่ปรึกษา 
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(๓) คณะครุศาสตรกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษากําหนดเวลาใหคําปรึกษานิสิตอยางนอย
สัปดาหละ ๒ ชั่วโมง เปนสวนหนึ่งของภาระงาน 

(๔) ในการดําเนินการที่เก่ียวของกับการลงทะเบียนเรียน นิสิตจะตองขอความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษากอนโดยจะตองยื่นคํารองตางๆ ผานอาจารยที่ปรึกษา 

(๕) คณะครุศาสตรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนใหอาจารยที่ปรึกษาจัดโครงการสรางเสริม
ความสัมพันธระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนิสิตเปนประจําทุกภาคการศึกษา 
๕.๒ การอุทธรณของนิสิต  

ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 
การศึกษาในระดับปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาขั้นตนที่มีความสําคัญอยางยิ่ง งานวิจัย

ทางการแพทยยืนยันวา เด็กในชวงอายุ ๐-๖ ป เปนวัยที่มีพัฒนาการทางดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญามากที่สุด เนื่องจากสมองของเด็กในวัยน้ี มีการเจริญเติบโตสูงถึง
รอยละ ๘๐ การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญตอ
คุณภาพประชากรของประเทศ ในอนาคต องคกรและหนวยงานตางๆ ทั่วโลกไดใหความสําคัญ
ตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย เห็นไดจากการกําหนดนโยบาย เร่ือง “โลกท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก” (A World 
Fit for Children) ขององคกรยูนิเซฟซึ่งใหความสําคัญกับกลุม เด็กวัยกอน ประถมศึกษาปที่ ๑ 
นอกจากน้ี แผนการศึกษาแหงชาติของไทยไดกําหนดเปาหมายใหเด็กปฐมวัยอายุ ๐-๕ ป ทุกคน 
ไดรับการเตรียมความพรอมทุกดานกอนเขาสูระบบการศึกษา ซึ่งนโยบายดังกลาวมีความสอดคลอง
กับปฏิญญาโลกว าด วยการศึกษา เพื่ อปวงชน  (สํ า นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๐:๖) 

ขอมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๐:๑๐) ระบุวา 
ปจจุบันมีเด็กวัย ๐-๕  ป เขารับการดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก  และโรงเรียนอนุบาล 
จํานวนมากขึ้น ถึงรอยละ ๘๒.๕ หรือคิดเปนจํานวนเด็กเกือบ ๓ ลานคน ดังน้ัน การจัดเตรียม
บุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยที่ มีคุณภาพจึงถือเปนภารกิจสําคัญของประเทศ นอกจากนี้ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดดํารินโยบาย และยุทธศาสตรการปฏิรูป
กระบวนการผลิตผูเลี้ยงดูเด็ก ผูดูแลเด็ก ครู และบุคลากรอ่ืน ๆ ใหมีคุณภาพและมีความเปน “มืออาชีพ” 
เน่ืองจาก การจัดการศึกษาปฐมวัย เปนศาสตรเฉพาะท่ีมีความแตกตางจากการศึกษาระดับอ่ืน จึง
ตองการบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเฉพาะทาง  ในการจัดสภาพแวดลอม การจัดการเรียนรู 
และมีความเขาใจดานจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก  เพ่ือใหสามารถสงเสริมพัฒนาการและดูแลเด็กได
อยางเหมาะสม 

ปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาการขาดแคลนครูในระดับปฐมวัยทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ กลาวคือ สถานรับเลี้ยงเด็กสวนใหญยังดอยคุณภาพทั้งในดานการบริหารและการ
จัดการ โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพที่เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็ก มาตรฐานสถานรับ
เลี้ยงเด็ก มาตรฐานครูพ่ีเลี้ยง รวมทั้งยังไมมีการกํากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอยางมีประสิทธิภาพ
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และตอเน่ือง (นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย, ๒๕๕๐:๑๒) ประกอบกับปญหาเรื่อง
การผลิตครู และผูดูแลเด็กยังมีจํานวนไมเพียงพอกับความตองการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ 
อัตราสวนครูตอเด็กเปนอีกปจจัยหน่ึงที่สะทอนคุณภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยดวยเชนกัน 
จากความสําคัญดังกลาวขางตน คณะครุศาสตรในฐานะท่ีเปนสถาบันอุดมศึกษาหลัก ซึ่งมีหนาที่
สําคัญในการเตรียมบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหเปนผูมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ จึงไดกําหนดหลักสูตรสําหรับผลิตครูตลอดจนบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัย
เพ่ือผลิตครูและบุคลากรดานการศึกษาปฐมวัยใหมีความรูและสามารถทํางานกับเด็กปฐมวัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ  (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖ 
(๑) คณาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวม 

ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X  

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา (ถามี) 

X X X X X  

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน  ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาทีเ่ปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลงัสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X  

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอย
รอยละ ๒๕  ของรายวิชาทีเ่ปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X  

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว  

 X X X X  

(๘) คณาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X  

(๙) คณาจารยประจําทุกคนไดรบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

X X X X X  
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ ปที่ ๖ 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ   
๕๐ ตอป 

X X X X X  

(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนิสิต/นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑติ
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕  จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

   X X  

(๑๒) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม        
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม  ๕.๐ 

    X X 

(๑๓) ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

X X X X X  

(๑๔) ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยที่ปรึกษา
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

X X X X X  

(๑๕) ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(กิจกรรมเสริมความเปนครู) เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

X X X X X  

(๑๖) อาจารยผูสอนใชกลยทุธการสอนที่ใชพัฒนาตาม           
ผลการเรียนรูทั้ง ๖ ดาน 

X X X X X  

(๑๗) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไมนอย
กวา ๓.๕ จาก ๕ ของทุกรายวิชาทีค่ณะเปดสอน 

X X X X X  

 
หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน  

กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชาที่สอนตามแบบฟอรม มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบฟอรม มคอ.๕ และ มคอ.๖ เพ่ือการ
ปรับปรุงการสอนเปนประจําทุกภาคการศึกษา 
๑.๒ การประเมินทักษะของคณาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

มีการประเมินความพึงพอใจในการสอนของคณาจารย  โดยนิสิตในแตละรายวิชากอนสิ้นภาค
การศึกษา  ขอมูลที่ไดจะมีการวิเคราะหโดยศูนยทดสอบทางการศึกษา คณะครุศาสตร และสงให
ภาควิชา/สาขาวิชา และคณาจารยผูสอนแตละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใชเปนผลปอนกลับใน
การปรับปรุงการสอนของรายวิชาที่รับผิดชอบ 
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 ๓๖ 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
๒.๑  ประเมินโดยนิสิต/นักศึกษาปจจุบัน และบณัฑติทีจ่บการศึกษาในหลักสูตร 

ประเมินหลักสูตรโดยสงแบบสอบถามใหบัณฑิตที่เพ่ิงสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษาโดย
มีหัวหนาภาควิชาและประธานสาขาวิชาเปนผูรับผิดชอบในการใหขอมูลและติดตามการแกไข
ปรับปรุงหลักสูตร 
๒.๒  ประเมินโดยนายจางและ/หรือผูมีสวนเก่ียวของ 

สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยสงแบบสอบถามความคิดเห็นไปยังนายจางหรือ
ผูบังคับบัญชา 
๒.๓  ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาและ/หรือจากผูประเมิน 

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกที่เก่ียวของทาง
การศึกษา 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร  
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยผูประเมินระดับ 

สาขาวิชาที่แตงตั้งโดยคณบดี 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

กําหนดเปนแผนกลยุทธในการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมมีรูปแบบและ 
สาระเปนไปตามผลที่ไดจากการประเมินสวนหนึ่ง และจากการศึกษาในเชิงวิชาการในเรื่องของการศึกษา
อีกสวนหน่ึง ซึ่งจะมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ ทั้งน้ีอยูในกรอบของการประกันคุณภาพดวย 
 
เอกสารแนบ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
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 ๓๗ 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ     
การจัด     

การเรียนรู 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    

1.1 รายวิชาตามขอกําหนด
ของมหาวิทยาลัย 

                                 
  

1.1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร                                    

1.1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร 

                                 
  

1.1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร                                    

1.1.4 กลุมวิชาสหศาสตร                                    

1.1.5 กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ 

                                 
  

1.2 รายวิชาตามขอกําหนด
ของคณะ 

                                 
  

1.2.1 รายวิชาบังคบั                                    

2719111 ภาษาไทย                                    

2736210 สุนทรียนิยม                                    

1.2.2 รายวิชาเลือก               
กลุมวิชาพลศึกษา 
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 ๓๘ 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ     
การจัด     

การเรียนรู 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

2. หมวดวิชาแกน                                    

2.1 วิชาครู                                    

2.1.1 รายวิชาบังคบัของคณะ                                    

2700506 ปฏิบัติการวิชาชีพ 1                                    

2700507 ปฏิบัติการวิชาชีพ 2                                    

2716302 การออกแบบและ
การจัดการเรียนการสอน 

                                   

2716303 การพัฒนาหลักสูตร
ขั้นนํา 

                                   

2719112 ภาษาไทยสําหรับ
ครู 

                                   

2725398 ภาษาอังกฤษสําหรับ
ครู 

                                   

2726207 เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทางการศึกษา 

                                   

2746290 พื้นฐานการศึกษาและ
วิชาชีพครู 

                                   

2746501 การศึกษากับการ
พัฒนาสังคมที่ยั่งยืน 

                                   

2747404 การบริหารจัดการ
และภาวะผูนําทางการศึกษา 

                                   

2756501 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 
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 ๓๙ 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ     
การจัด     

การเรียนรู 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

2757306 การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา 

                                   

2758501 สถิติและสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

                                   

2759214 จิตวิทยาพื้นฐาน
การศึกษา 

                                   

2759216 จิตวิทยาสําหรับครู
และการศึกษาพิเศษ 

                                   

2.1.2 รายวิชาบังคบัของ
สาขาวิชา 

                                   

2717301 วิธีวิทยาการสอน
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                                   

2717302 นวัตกรรมการสอน
และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

                                   

2.1.3 รายวิชาเลือก                                    

2.2 วิชาเอก                                    

2.2.1 รายวิชาบังคับ                                    

2717111 วัฒนธรรมและการ
เลนในการศึกษาปฐมวัย 

                                   

2717112 คุณธรรมและ
สมรรถภาพของนักวิชาชีพ
ทางการศึกษาปฐมวัย 

                                   

2717221 การศึกษาปฐมวัย                                    
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 ๔๐ 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ     
การจัด     

การเรียนรู 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

2717222 การศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษใน
ระดับปฐมวัย 

                                   

2717223 การจัดสิ่งแวดลอม
และสื่อการสอนทางการศึกษา
ปฐมวัย 

                                   

2717304 หลักสูตรและการ
สอนทางการศึกษาปฐมวัย  

                                   

2717305 การบูรณาการสาระ
การเรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล 

                                   

2717306 การประเมินและ
สงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็กปฐมวัย 

                                   

2717411 การศึกษาสําหรับ
ผูปกครองเด็กปฐมวัย 

                                   

2717412 งานครูในระดับ
ปฐมวัย 

                                   

2717413 ประเด็นและ
แนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย 

                                   

2736330 ศิลปะสําหรับเด็ก
เล็ก 

                                   

2737399 ดนตรีและเพลง
สําหรับเด็กปฐมวัย 
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 ๔๑ 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ     
การจัด     

การเรียนรู 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

2756422 การวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียน 

                                   

2.2.2 รายวิชาเลือก                                    

2717339 การสงเสริม
พัฒนาการสําหรับเด็กวัย
ทารกและวัยเตาะแตะ 

                                   

2717340 การสงเสริม
พัฒนาการทางอารมณและ
สังคมของเด็กปฐมวัย 

                                   

2717342 การสงเสริม
พัฒนาการสําหรับเด็กระดับ
อนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาตอนตน 

                                   

2737118 คียบอรดขั้นตน                                    

2737300 ออรฟ 1                                    

2759310 จิตวิทยาการสอน
เด็กปญญาเลิศและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ 

                                   

3600205 การดูแลสุขภาพ
ครอบครัว 

                                   

3640201 โภชนาการสําหรับ
เด็ก 
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 ๔๒ 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ     
การจัด     

การเรียนรู 

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 

3640202 การบริบาลทารกและ
เด็กกอนวัยเรียน 

                                   

3640203 การอนามัยแมและ
เด็ก 

                                   

3641201 การพยาบาลฉุกเฉิน                                    

3800351 จิตวิทยาการคิดและ
ความคิดสรางสรรค 

                                   

3802208 สุขภาพจิต                                    

3804225 จิตวิทยาเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ 

                                   

3804451 จิตวิทยาครอบครัว
และชีวิต 

                                   

3900260 กิจกรรมกีฬา
สําหรับเด็ก 
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 1 

ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยพระนครไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  
คณะครุศาสตร/ภาควิชาหลกัสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 

2716303 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา 
2.  จํานวนหนวยกิต 

3 หนวยกิต  (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ วิชาบังคบัหมวดวิชาคร ู
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

ตอนเรียนที่ 1   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร  วัฒนะ 
                              ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี  สมบูรณ 
                              อาจารย ดร.จินดา วิทยา 

ตอนเรียนที่ 2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร มีสุข 
                              ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพล อนันต 

ตอนเรียนที ่3   รองศาสตราจารย ดร.สกลรักษ  วงศรักษา 
                              อาจารย ดร.พรรณี  จีระพันธ 

ตอนเรียนที ่4   รองศาสตราจารย ดร.วัชรา  หาญไพฑูรย 
                              อาจารย ดร.ปรารถนา  หิรัญรักษ 

ตอนเรียนที่ 5 รองศาสตราจารย ดร.กัญญา  แวววาว  
                              อาจารย ดร.มงคล  อุทัย 
5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน  

ภาคการศึกษาตน/ชั้นปที่ 3  ปการศึกษา  2552 
6.  รายวิชาทีต่องเรียนมากอน  

2746290 พ้ืนฐานการศึกษาและวชิาชีพครู 
7.  วิชาทีต่องเรียนพรอมกัน  

ไมมี 
8.  สถานที่เรียน  

คณะครุศาสตร 
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9.  วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
14 กุมภาพันธ 2552 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย  หลักการ  แนวคิด  องคประกอบและ
ประเภทของหลักสูตร และสามารถเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
1.2 เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจในขั้นตอนสําคัญในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร 
1.3 เพ่ือใหนิสิตสามารถวิเคราะหพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในระดับตางๆ  
1.4 เพ่ือใหนิสิตมีประสบการณตรงในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการนําหลักสูตรไปใช 

2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือใหนิสิตมีความรูและเขาใจการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของผูใชหลักสูตร  
และแผนการจัดการศึกษาของชาติ  

 

หมวดที่ 3  สวนประกอบของรายวิชา 
 

 1.  คําอธิบายรายวิชา 
 หลักการ  ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตร  ประเภทหลักสูตร  แนวคิดในการพัฒนา
หลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา  การจัดทําหลักสูตร  และ
การนําหลักสูตรไปใช  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบการเรียนรู  การสงเสริมการเรียนรูที่
เหมาะสมกับผูเรียนและมาตรฐานการเรียนรูในบริบทของโรงเรียนและชุมชน  

 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

3 ชั่วโมง/สัปดาห - - 6 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปน
รายบุคคล  
1 ชั่วโมง/สัปดาห วันจันทร เวลา 13.00 – 14.00 น. 
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หมวดที่ 4  การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

ปลูกฝงความมีวินัย ใฝรู ความซ่ือสัตย ความรับผิดชอบและความมีน้ําใจ   
1.2  วิธีการสอน 

สอดแทรกระหวางการเรียนการสอนในทุกคร้ัง 
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินยั ใฝรู ความซื่อสตัย ความรบัผิดชอบ และความมีน้ําใจ 
การปฏิบัตตินอันเปนแบบอยางที่ดีของอาจารยผูสอน 

1.3  วิธีการประเมิน 
ประเมินจากพฤติกรรมในชัน้เรียน และนอกชั้นเรียน 

2.  ความรู 
2.1  ความรูที่จะไดรับ 

ความรูเร่ืองหลักการ  ความสําคัญและองคประกอบของหลักสูตร  ประเภทหลักสูตรระดับ
ทองถิ่น  แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 หลักสูตรระดับทองถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร  และการนําหลักสูตรไปใช 
แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอน  แบบการเรียนรู การสงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรูในบริบทของโรงเรียนและชุมชน 
2.2  วิธีการสอน 

การบรรยาย การอภิปราย การทํารายงานกลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงานในชั้น
เรียน การคนควาดวยตนเอง การเรียนรูแบบสืบสอบ รวมทั้งเชิญวิทยากรมาบรรยาย 
2.3  วิธีการประเมิน  

ประเมินผลจากการเขาชั้นเรียน การอภิปราย การทํารายงาน การคนควา และการสอบกลาง
ภาคและปลายภาค     

3.  ทักษะทางปญญา 
3.1  ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

คิดสะทอน (reflective thinking)  คิดวิเคราะห  สังเคราะห  และบูรณาการองคความรูจากการ
วิพากษ งานวิจัย ทฤษฎีและประเด็นปญหาดานหลักสูตร  
3.2  วิธีการสอน  

ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอนความคิด การคิดวิเคราะห สังเคราะห การทําแฟม
วิเคราะหขาวตลอดภาคการศึกษา 
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3.3  วิธีการประเมิน    
ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและการอภิปราย รายงานรายบุคคลและรายงานกลุม และ

นําเสนอหนาชั้นเรียนและจัดสงผลการวิเคราะหขาวทุกสัปดาห 

4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  

มีความรับผิดชอบตอการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง  สรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเรียน  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีความรับผิดชอบ ความรวมมืออยาง
สรางสรรค 
4.2  วิธีการสอน 

ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 
4.3  วิธีการประเมิน  

ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน และประเมินจากผลการทํา
กิจกรรมกลุมและการทํารายงาน 

5.  ทักษะการวิเคราะห การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

ใชภาษาพูด ภาษาเขียน ในการสื่อสาร ใชคอมพิวเตอร/อินเตอรเน็ตในการสืบคน วิเคราะหและ
จัดการขอมูลอยางเปนระบบและถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.2  วิธีการสอน 

การสอนโดยใช power point ประกอบการบรรยาย การทํารายงานโดยคนควาขอมูลจากหนังสือ 
เอกสาร และอินเตอรเน็ต  
5.3  วิธีการประเมิน  

 ประเมินผลจากการเสนอรายงานหนาชั้นเรียนและรายงาน 
 

หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือที่ใช 

ผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียน
การสอน และวิธีการวัดและ
ประเมินผล นสิิตมีสวนรวมในการ
เลือกวธิีการประเมินผลการเรียนรู 

3 บรรยาย 
มอบหมายรายงานกลุม 

คณาจารยประจํากลุม 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือที่ใช 

ผูสอน 

2 การจัดการศึกษาของไทย: ประวตัิ
ความเปนมา ปรัชญา แนวคิด 
ทฤษฎี วิสัยทศัน และแผนพัฒนา
การศึกษาของไทย 

3 บรรยาย 
ตัวอยาง 

หลักสูครแกนกลาง 
 

คณาจารยประจํากลุม 

3 ความหมาย ความสําคัญ หลักการ 
แนวคิด และศพัทที่เก่ียวของกับ
หลักสูตร 

3 บรรยาย คณาจารยประจํากลุม 

4 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีหลกัสูตร 
องคประกอบของหลักสูตร และ
ประเภทของหลักสูตร 

3 บรรยาย คณาจารยประจํากลุม 

5 กระบวนการและพื้นฐานสําคัญใน
การพัฒนาหลักสูตร   

3 บรรยาย คณาจารยประจํากลุม 

6 การวิเคราะหหลักสูตรและการ
ประเมินหลักสูตรทั้งกอนและหลัง
การใชหลักสูตร การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย 

3 อภิปรายและนําเสนอ
รายงาน 

คณาจารยประจํากลุม 

7-8 ปญหาและแนวโนมในการพัฒนา
หลักสูตร 

3 อภิปรายและนําเสนอ
รายงาน 

คณาจารยประจํากลุม 

9 สอบกลางภาค 3   
10 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต:ิ 

กฎหมายการศกึษาฉบับแรกของไทย 
3 บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม 

 วิทยากร บรรยายเรื่อง 
“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  
เวลา  16.00-18.00 น. ณ หอง 101 
อาคาร 3 

 บรรยาย วิทยากร 
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สัปดาห
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการ
สอนและส่ือที่ใช 

ผูสอน 

11 หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
วิทยากร บรรยายเรื่อง “หลักสูตร
ระดับทองถิ่นและหลักสูตร
สถานศึกษา” 
เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอง 101 
อาคาร 3 

3 
 
3 

บรรยายและการอภิปราย 
 

บรรยาย 

คณาจารยประจํากลุม 
 

วิทยากร 

12 การจัดทําหลักสูตรระดับทองถิ่น 
การจัดทําหลักสูตรสถานศกึษาและ
การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการ
พัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช 

3 บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม 

13 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา: 
วิสัยทศัน พันธกิจ เปาหมาย  
โครงสรางหลักสูตร การจัดทํา
โครงงานทางวิชาการ 

3 บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม 

14 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา: 
มาตรฐานการเรียนรู   
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 
คําอธิบายรายวิชา 

3 บรรยายและการอภิปราย คณาจารยประจํากลุม 

15 การพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา: 
หนวยการเรียนรู 

3 การอภิปรายและนําเสนอ
รายงานจากการคนควา 

คณาจารยประจํากลุม 

16-17 การนําเสนอผลงานการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา 

3 การนําเสนอรายงานกลุม คณาจารยประจํากลุม 

18 สอบปลายภาค 3 การสอบ คณาจารยประจํากลุม 
* จํานวนชั่วโมงตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต 
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรม
ที่  

ผลการเรียนรู*  กิจกรรมการประเมิน  
กําหนดการ
ประเมิน 

(สัปดาหที่) 

สัดสวนของ
การประเมินผล 

1 คุณธรรม จริยธรรม การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
และนอกชั้นเรยีน 

1 – 16   10 

2 ความรู รายงานกลุม 
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค   
การสอบปลายภาค 

10 – 15  
10 – 15  

9 
18 

50 

3 ทักษะทางปญญา การคนควาดวยตนเอง 
การอภิปราย 

1 - 17 20 

4 ทักษะความสมัพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

นําเสนอรายงาน 
การสังเกตพฤติกรรม 
รายงานกลุม 

16 – 17 10 

5 ทักษะการวิเคราะห  
การส่ือสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นําเสนอรายงาน 
 

16 – 17 10 

* ระบุผลการเรียนรูหัวขอยอยตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาของรายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. 2) 

 
หมวดที่ 6  ทรัพยากรประกอบการเรียน 
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Chicago Press. 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญ 
ศึกษาธิการ,  กระทรวง. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551. 

กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. คณะกรรมการ
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การศึกษาแหงชาติ, สํานักงาน. (2543). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ . 2542. 
กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค. 

วิชัย ประเสริฐวุฒิเชช. (2542). การพัฒนาหลักสูตรระดับทองถิ่น. วารสารวิชาการ 2(9) : 16-22.
วิชาการ,  กรม. (2545). แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร:  กรม
วิชาการ. 

ศึกษาธิการ , กระทรวง .  (2544). หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   พุทธศักราช   2544. 
กรุงเทพมหานคร: องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ. 

อุดม เชยกีวงศ. (2545). หลักสูตรทองถิ่น: ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรู. กรุงเทพมหานคร: 
สํานักพิมพบรรณกิจ. 

ภาษาอังกฤษ 
Bloom, B.S. (1964). Taxonomy of educational objectives : the classification of educational 

goals. New York: D. McKay. 
3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา  

วิชาการ,  กรม . (2543). แนวทางการนํามาตรฐานหลักสูตรไปสูการออกแบบการจัดการ
เรียนรูและการวัดและประเมินตามสภาพจริง . กรุงเทพมหานคร:  คณะอนุกรรมการปฏิรูป
การเรียนรู. 

 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

1.1 ประเมินผลการสอนโดยใชระบบออนไลน 
1.2 สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาหสุดทาย 
1.3 ใหนิสิตเขียนแสดงความคดิเห็นการสอนในสัปดาหสุดทาย 

 2.  กลยุทธการประเมินการสอน  
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค 
2.1 กลยุทธการมีสวนรวม 
 2.1.1 ผูสอนมีสวนรวมในการประเมินตนเอง 
 2.1.2 การจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารยผูสอนปลายภาค 
2.2 กลยุทธการประเมินยอนกลับ 
     ผูสอนมีสวนในการสะทอนความคิดเห็นตอผลการประเมิน 

3.  การปรับปรุงการสอน 
3.1 นําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการสอน  
3.2 คนควาขอมูลความรูใหมๆนํามาใชในการสอน 
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3.3 กลุมคณาจารยจัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาใหมีสาระวิชาและการสอนใหเหมาะสม 
และนาสนใจ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนิสิต 
4.1 ประชุมคณาจารยผูสอนทุกกลุมเพ่ือทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
4.2 ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรดกอนสงเกรดใหสํานักทะเบียนและประมวลผล 
4.3 กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัดประชุมคณาจารยเพ่ือออกขอสอบรวมกับการพัฒนา

ขอสอบเพ่ือใหไดมาตรฐาน 

5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
นําผลท่ีไดจากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา นํามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชากอนการสอนในภาคการศึกษาหนา 
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ตัวอยางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     
มหาวิทยาลัยพระนครไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   
คณะครุศาสตร 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
2700506 ปฏบิัติการวิชาชพี 1   

2.  จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชัว่โมง 
8 หนวยกิต (11-4-9) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา 

4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร/อาจารยนิเทศกโรงเรียน 

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร      
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา  2552 

6.  วันที่จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการภาคสนามครั้งลาสุด  
      10  สิงหาคม  2552 

 

หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวัตถปุระสงค 
 

1.  จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
1.1 บูรณาการความรูทั้งหมดที่ไดศึกษามาใชในการปฏิบตักิารสอนในสถานศึกษาจริง 
1.2 นําประมวลรายวิชาเฉพาะมาจัดทําแผนการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
1.3 ใชเทคนิคและยุทธวิธีจัดกระบวนการเรียนรู    
1.4 เลือกใช ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู 
1.5 ดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรูไดตามสภาพความเปนจริง 
1.6 จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู 
1.7 วิจัยในชั้นเรียนและนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
1.8 จัดกิจกรรมทางวิชาการเรียนรูรวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานอ่ืนๆ  ที่ไมใชงานสอนโดยตรง และ

เพ่ือสงเสริมการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในองคการ มีเจตคติที่ดีและศรัทธาวิชาชีพครู 
1.9 รวมสัมมนาการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 
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2.  วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 
เพ่ือใหนิสิตสามารถปฏิบัติงานดานการสอน ผลิตสื่อ ทําวิจัยชั้นเรียนและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ใน
โรงเรียนใหสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา 

 

หมวดที่ 3  การพัฒนาผลการเรียนรู 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่จะตองพัฒนา  

ปฏิบัติตามบทบาท หนาที่และคุณลักษณะของการเปนครูที่ดี และประพฤติตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพครู 5 ดานคือจรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอวิชาชีพ จรรยาบรรณ  ตอ
ผูรับบริการ จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณตอสังคม มีเจตคติที่ดีและ
ศรัทธาวิชาชีพครู 

      1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู   
ใชกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน สอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมในการสอนพรอมทั้ง

ยกตัวอยางประกอบ และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี     
 1.3 วิธีการประเมินผล  
       อาจารยนิเทศกคณะฯ และอาจารยนิเทศกโรงเรียนใชแบบวัดและประเมินผลดานลักษณะครูที่

ดีตลอดภาคการศึกษา ในชวงกลางภาคการศึกษา 1 คร้ังและปลายภาค 1 คร้ัง เพ่ือพิจารณาความ
ประพฤติในการปฎิบัติการสอน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพครูและยึดม่ันใน
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

2.  ความรู    
  2.1 ความรูที่จะไดรับ 

ประสบการณตรงในการฝกประสบการณวิชาชีพครูโดยผานการบูรณาการความรู เพ่ือจัดการ
เรียนรูในสาขาวิชาเฉพาะ  ความสามารถในการประเมินปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูให
เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน  การเรียนรูแบบสืบสอบ การจัดทําแผนการเรียนรู และจัด
กระบวนการเรียนรู การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตร 

 2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู 
(1) ศูนยประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตรจัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการวิชาชีพครู  
(2) ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและงานครูอ่ืนๆ รวมกับอาจารยนิเทศกโรงเรียน 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
(1) พิจารณาจากแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการจัดการเรียนรู 

ในสาขาวิชาเฉพาะตลอดภาคการศึกษา โดยการประเมินของอาจารยนิเทศกโรงเรียนและ
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร  อยางนอย 3 คร้ังตอวิชา/ภาคการศึกษา 
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(2) ประเมินผลการฝกปฏิบัติการวิชาชีพตลอดภาคการศึกษาโดยนิสิตตองสงรายงานสรุปผล
การจัดการปฏิบัติการสอนและสรุปผลงานอ่ืนๆ  ที่ไดฝกปฏิบัติมาตลอดภาครวมทั้ง
แผนการจัดการเรียนรู        

3.  ทักษะทางปญญา   
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา 

  ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม สามารถตัดสินใจและแกปญหาในชั้นเรียน 
สามารถจัดการกับอารมณ ความรูสึก 
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียน 

(1) อาจารยนิเทศกโรงเรียนสาธิตการสอนในชั้นเรียน 
(2) จัดใหนิสิต/นักศึกษาไดรวมทําแผนการสอน สังเกตการสอน 

3.3 วิธีการประเมินผล    
(1) นิเทศการจัดการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษา  โดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและ

อาจารยนิเทศกโรงเรียน  
(2) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา

ตลอดภาคการศึกษา 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   

4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา  
         ความสามารถในการทํางานรวมกับบุคลากรอ่ืนในวิชาชีพครูและวิชาชีพที่เก่ียวของ 

4.2  กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาการเรียนรู 
(1) การมีสวนรวมกับสถานศึกษา เชน การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือสงเสริมการเรียนรู 

รวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานตางๆ  ที่ไมใชการสอนโดยตรง คือ งานอ่ืนๆ  ในโรงเรียนที่
เก่ียวของกับนักเรียน  เชน  งานดานกิจการนักเรียน หรือฝายปกครองนักเรียน งานธุรการ 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย งานประชาสัมพันธ งานทะเบียน  งานประจําชั้น งานธุรการใน
ชั้นเรียน หรืองานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

(2) การสัมมนากลุมยอยระหวางอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและนิสิตแตละสาขาวิชาและ
วิชาเอก 

(3) การสัมมนานิสิตหลังปฎิบัติการสอนในสถานศึกษา เพ่ือสรุปเปนบทเรียนและพัฒนาตนเอง
ในอนาคต 

4.3 วิธีการประเมินผล 
ประเมินโดยใชแบบวัดและประเมินผลดานลักษณะครูที่ดีตลอดภาคการศึกษา เก่ียวกับความ

ประพฤติของนิสิตในขณะปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูประกอบ
วิชาชีพครูและยึดม่ันในจรรยาบรรณของวิชาชีพทั้ง   5  ดาน นอกจากน้ีตองเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ที่ดี  ในการใหความรวมมือกับผูอ่ืนในสถานศึกษา และชุมชน เปนตน 
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5.  ทักษะการวิเคราะหเชงิตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอง
พัฒนา 

          ความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทดลองวิธีการจัดการเรียนการสอน  โดยใช
สื่อการสอนที่สรางสรรคเปนรายบุคคล 
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทีจ่ะพัฒนาผลการเรียนรู 

         การจัดทําส่ือการสอนที่ผลติขึ้นตองสอดคลองกับเนื้อหาวิชา เพ่ือใชประกอบการเรียนการสอน
แตละคาบ รวมทั้งของจริง หุนจําลอง รูปภาพ แผนภาพ ภาพโฆษณา หนังสือพิมพ วารสาร วีดี
ทัศน สไลด เทปบันทึกเสียง 
5.3 วิธีการประเมินผล  

(1) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการจัดการเรียนรูในสาขาวิชา
เฉพาะตลอดภาคการศึกษา ในสวนของการดําเนินการจัดการเรียนรู ดานการสื่อสาร/
อธิบายและบุคลิกภาพ 

(2) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา ในสวนของการประเมินดานสาระการฝกทักษะในการเลือกใชการ
ผลิตสื่อและนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู รวมทั้งการใชเทคนิคและยุทธวิธีใน
การจัดการเรียนรู 

6.  ทักษะการสอน 
6.1 ทักษะสอนที่ตองพัฒนา 

(1) สามารถวางแผน ออกแบบหลักสูตร ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผล    
การเรียนรู บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรียนไดอยางเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) สามารถปฏิบัติงานครูดานตางๆ นอกเหนือจากการสอนที่ไดรับมอบหมาย 
(3) สามารถประสานความรวมมือระหวางครอบครัว โรงเรียน และชุมชนในการจัดการศึกษา 
(4) สามารถประยุกตแนวคิด ทฤษฎีในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ 

6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู 
(1) สํารวจขอมูลนักเรียน 
(2) สังเกตปญหาที่เกิดในชั้นเรยีน 
(3) วางแผนการการแกปญหาในชั้นเรียนโดยใชกระบวนการวิจัย  
(4) หาแนวทางในการแกปญหาในชั้นเรียน  

6.3 วิธีการประเมินผล 
(1) จัดทําบันทึกหลังสอนและรายงานผลการจัดการเรียนรู 
(2) รายงานผลการทําวิจัยในชั้นเรียน 
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(3) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการจัดการเรียนรูในสาขาวิชา
เฉพาะตลอดภาคการศึกษา 

(4) ใชแบบวัดและประเมินผลดานทักษะและสมรรถนะของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา 

(5) สอบสอน   
 

หมวดที่ 4  ลักษณะและการดําเนินงาน 
1. คําอธิบายรายวิชา   

 การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรูและจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม 
เทคนิคและยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกไดอยางเหมาะสมกับผูเรียน  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน   การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู  การทําวิจัยในชั้นเรียน  การมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
ไปใช  หรือการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือสงเสริมการเรียนรู  รวมทั้งการปฏิบัติงานครูดานตางๆ 
นอกเหนือจากการสอน และการสัมมนาทางการศึกษาโดยไดรับการนิเทศอยางใกลชิด 

2. กิจกรรมของนิสิต 
 นิสิตปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 7 ชั่วโมง/สัปดาห  และงานอ่ืนๆ ในโรงเรียนที่เก่ียวของกับ
นักเรียน  เชน  งานดานกิจการนักเรียนหรือฝายปกครองนักเรียน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากร
มนุษยงานประชาสัมพันธ งานทะเบียน งานประจําชั้น งานธุรการในชั้นเรียน หรืองานอ่ืนๆ  ที่ไดรับ
มอบหมายอีกไมนอยกวา  5 ชั่วโมง/สัปดาห  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝกปฏิบตั/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

1 ชั่วโมง/สัปดาห - 14 ชั่วโมง/สัปดาห 9 ชั่วโมง/สัปดาห 
          จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่คณาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการใหคําปรึกษาแกนิสิต
ในชวงเวลาที่นิเทศการสอน และอนุญาตนิสิตเขาพบเพ่ือใหคําปรึกษาได 1 ชั่วโมง/สัปดาห 

 

3. รายงานหรืองานที่นิสิตไดรับมอบหมาย 

รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย กําหนดสง 
3.1 แผนการจัดการเรียนรู -  สงใหอาจารยนิเทศกโรงเรียนทุกคร้ังกอนการจัด 

   การเรียนการสอน  
-  สงใหอาจารยนิเทศกอนการนิเทศ  
-  รวบรวมสงทั้งหมดปลายภาค 

3.2 บันทึกหลงัการจัดการเรียนรู -  สงใหอาจารยนิเทศกโรงเรียนทุกคร้ังทีจั่ดการเรียน 
   การสอน 
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รายงานหรืองานที่ไดรับมอบหมาย กําหนดสง 
3.3 สรุปผลงานที่ไดฝกปฏิบัติมาตลอดภาค -  ปลายภาค 
3.4 วิจัยในชัน้เรียนฉบบัสมบูรณ -  ปลายภาค 

 
3. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนิสิต   

    สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด ปฏิบัติงานอ่ืนๆ วิจัยในชั้นเรยีน 

1 - โรงเรียนจัดปฐมนิเทศใหนิสิตรับรูเก่ียวกับ
โรงเรียน เชน ปรัชญา วิสัยทัศน นโยบาย 
ระบบบริหาร ระเบียบวินัยและขอบังคับ
ตางๆ  

- พบอาจารยนิเทศกโรงเรียนเพื่อเรียนรู
เรื่องทั่วไปเก่ียวกับโรงเรียน  การบริหาร
ทั่วไป งานกิจการนักเรียน หรือฝาย
ปกครอง   งานทะเบียนนักเรียน   งาน
ประชาสัม พันธ   หรื องานที่ โ ร ง เ รี ยน
มอบหมาย 

- ศึกษาขอมูลนักเรียน  หลักสูตรระดับชั้นที่
สอน แหลงขอมูลการเรียนการสอน 

- จัดทําแผนการสอนระยะยาวตลอดภาค
การศึกษารวมกับอาจารยนิเทศก  และ
เริ่มทําวิจัยในชั้นเรียน  

5  ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

เริ่มวิจัยในชั้นเรียน 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด ปฏิบัติงานอ่ืนๆ วิจัยในชั้นเรยีน 
2 - สังเกตการจัดการเ รียนการสอนและ

ปฏิบัติงานครูในหองเรียนจากอาจารย
นิเทศกฝายโรงเรียน อยางนอย  2  ชั่วโมง/
สัปดาห 

- จัดทําบันทึกการสอนรายวิชา  รายคาบ/ 
ชั่วโมง  รวมกับอาจารยนิเทศก   จัดทํา
บันทึกการสอนรายวิชารายคาบ/ชั่วโมง 
ของตนเอง   เ พ่ื อ ให อ าจารย นิ เ ทศก
พิจารณาตรวจแกไข กอนนําไปปฏิบัติจริง 

- ชวยงานตรวจการบานนักเรียนหลังจบ
คาบการเรียนการสอนของอาจารยนิเทศก 
และรวมประเมินผลนักเรียนหลังการสอน
กับอาจารยนิเทศก  

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

3 -ปฏิบัติการ จัดการเ รียนการสอนโดยมี
อาจารยนิ เทศก โรงเรียน /หนวยงานให
คําปรึกษา โดย นิสิตจะตองสงบันทึกการสอน
ลวงหนา   1  สัปดาห  เพ่ือใหอาจารยนิเทศกได
ตรวจสอบความถูกตองของ  เน้ือหา  วิธีการ 
และสามารถใหคํ าปรึกษา   แนะนํานิสิต
ลวงหนา กอนที่นําไปปฏิบัติจริง 
- อาจารยนิเทศกสังเกตการสอนของนิสิตทุก
คร้ังที่นิสิตปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน 

- อาจารยนิ เทศก ใหคํ าแนะนําและรวม
อภิปรายผลหลังการสอนของนิสิต  เพ่ือ
ติดตามการพัฒนาในการฝกประสบการณ
วิชาชีพครูของนิสิต                 

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

4 ประเมินผลครั้งที่   1  โดยอาจารยนิเทศก
โรงเรียน   อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร 
ประเมินแบบวัดและประเมินผลดานทักษะ
และสมรรถนะของการจัดการเรียนรู ใน
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดีและชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข 

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

อาจารยนิเทศกโรงเรียน
อาจารยนิเทศก 
คณะครุศาสตรชี้แจง
ขอบกพรองและ
เสนอแนะวธิีแกไข           
การทาํวิจัยในชั้นเรยีน 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด ปฏิบัติงานอ่ืนๆ วิจัยในชั้นเรยีน 
5 - นิสิตปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดย

ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากการ
ประเมินคร้ังที่   1  ของอาจารยนิเทศก  เนน
การทําบันทึกการสอน การคุมชั้นเรียน  การ
ตรวจงานนักเ รียน   การแกปญหา   ใน
ระหวางการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

6 - นิสิตปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยมี
อาจารยนิเทศกโรงเรียนคอยใหคําแนะนํา
และสังเกตการสอนและใหคําแนะนําในการ
แกปญหาตางๆ  เพ่ือนิสิตจะไดปรับปรุง
แกไขขอบกพรอง เพ่ือพัฒนาการใหดีขึ้นใน
คร้ังตอไป  

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

7-8 ประเมินครั้งที่   2   โดยอาจารยนิ เทศก
โรงเรียน  อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร
ประเมินแบบวัดและประเมินผลดานทักษะ
และสมรรถนะของการจัดการเรียนรู ใน
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดี  และชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข                             

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

9-13 ประเมินผลครั้งที่   3  โดยอาจารยนิเทศก
โรงเรียน  อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร 
ประเมินแบบวัดและประเมินผลดานทักษะ
และสมรรถนะของการจัดการเรียนรู ใน
สาขาวิชาเฉพาะและแบบวัดและประเมินผล
ดานลักษณะครูที่ดี  และชี้แจงขอบกพรองและ
เสนอแนะวิธีแกไข  

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 

14-15 - ปฏิบัติการสอนโดยปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยนิเทศกจากการ
ประเมินครั้งที่   3  และปฏิบัติการสอนโดย
อิ ส ร ะ   เ น น ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ ก า ร ส อ น    
การประเมินผลนักเรียนแบบใหม  รวมทั้ง
การติดตามผล 

5   ชั่วโมงตอ
สัปดาห 

ทําวิจัยในชั้นเรียน 
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด ปฏิบัติงานอ่ืนๆ วิจัยในชั้นเรยีน 
16-18 - สอบสอน  และประเมินผลการสอนของ

ตนเอง  บันทึกการสอนครบภาคการศึกษา 
สงใหอาจารยนิเทศกแตละวิชาเอก  เพ่ือ
ประเมินผลตอไป  

สรุปรายงานการ
ปฏิบัติงานครอ่ืูน
สงใหอาจารย
นิเทศกแตละ
วิชาเอกเพ่ือ
ประเมินผลตอไป 

เขียนสรุปวิจัยใน            
ชั้นเรียนเปนรายงาน       
สงใหอาจารยนิเทศก       
แตละวิชาเอก เพ่ือ
ประเมินผลตอไป 

 
หนังสือที่แนะนําและเอกสารอางอิง  
(1) คูมือการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(2) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(3) หลักสูตรสถานศึกษา 
(4) แบบเรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนด 
(5) หนังสืออานประกอบและเอกสารคนควาเพ่ิมเติมในสาขาวิชาและวิชาเอก ของนิสิตคูมือการ

วิจัยในชั้นเรยีน 
(6) ตัวอยางการวิจัยในชั้นเรียน ศาสตรการสอน  องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ  (รองศาสตราจารย ดร.ทิศนา แขมมณี) 
5.  หนาที่ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม     

 อาจารยนิเทศกโรงเรียนมีหนาที่ความรับผิดชอบในการประชุมกับคณะครุศาสตรเพ่ือเตรียมการ
ในการนิเทศ ดูแลนิสิต และประชุมประเมินผลเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติการวิชาชีพ  
 ระหวางที่นิสิตปฏิบัติการวิชาชีพที่โรงเรียน อาจารยนิเทศกโรงเรียนมีหนาที่นิเทศการสอนของ
นิสิตทุกคร้ัง และใหงานและดูแลการปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ เชน งานประจําชั้น งานธุรการ กิจกรรม
นักเรียน เปนตน โดยใหเปนไปตามสัดสวนของเวลาและประเภทของงานตามเอกสารการนิเทศของ
คณะครุศาสตร 

6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกคณะ 
  อาจารยที่ปรึกษามีหนาที่ในการใหคําปรึกษาเรื่องทั่วๆ ไป เพ่ือดูแลใหนิสิตมีสภาพจิตใจ และ
รางกายสมบูรณขณะปฏิบัติการวิชาชีพ โดยพบกับนิสิตอยางนอยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง      
อาจารยนิเทศกคณะมีหนาที่ในการดูแลใหการปรึกษานิสิตในเรื่องปฏิบัติการวิชาชีพโดยตรง โดยไป
นิเทศและสอบนิสิตตามที่กําหนดไวในเอกสารการนิเทศของคณะครุศาสตร นอกจากนี้ใหพบนิสิต
สัปดาห  เวนสัปดาหเม่ือนิสิตกลับมาที่คณะครุศาสตรในวันศุกร เพ่ือใหคําปรึกษา แนะแนวในเรื่อง
การเตรียมแผนการสอน และการสอน รวมทั้งดูแลใหคําปรึกษาเร่ืองการปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากงานสอนดวย  
  ความรับผิดชอบของศูนยประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร การใหคําปรึกษา การวางแผน
ใหคําแนะนําแกนิสิตอาจารยนิเทศกทั้งคณะฯ และอาจารยนิเทศกโรงเรียน กําหนดตารางเวลาการ
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สงนิสิตและการนิเทศของอาจารยนิเทศกคณะฯ และรวบรวมขอมูลในการประเมินผลนิสิตของทุก
สาขาวิชาและวิชาเอก จัดปฐมนิเทศและสัมมนานิสิตและอาจารยนิเทศก   

7.  การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต 
 ปฏิบัติตามเอกสารการนิเทศของคณะครุศาสตร โดยการใหคําปรึกษาทั้งระหวางการนิเทศท่ี
โรงเรียน และการพบกับนิสิต เม่ือนิสิตกลับมาที่คณะครุศาสตรในวันศุกร ถามีเร่ืองเกินกวาจะให        
การชวยเหลือได ใหปรึกษากับหัวหนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร หรือศูนยปฏิบัติการวิชาชีพ       
เพ่ือดําเนินการชวยเหลือตอไป   

8.  สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณ
ภาคสนาม/สถานประกอบการ 
  คณะครุศาสตรและโรงเรียนเปนผู ดําเนินการจัดสรรส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน 
คอมพิวเตอรและวัสดุทางการศึกษาที่จําเปนในการเรียนการสอน 

 

หมวดที่ 5  การวางแผนและการเตรียมการ 
 

1.  การกําหนดสถานที่ 
 ในการปฏิบัติการสอน คณะครุศาสตรมีโรงเรียนเครือขายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยนิสิต                     
ศูนยประสบการณวิชาชีพและหัวหนาอาจารยนิเทศกในแตละวิชาเอกเปนผูรวมกันกําหนดโรงเรียน
สําหรับนิสิตในการปฏิบัติการวิชาชีพ และประกาศใหนิสิตทราบกอนการปฏิบัติการวิชาชีพอยาง
นอย 6 สัปดาห 

2.  การเตรียมนิสิต 
   จัดปฐมนิเทศนิสิตกอนไปปฏิบัติการวิชาชีพ โดยมีการใหความรูในเรื่องทักษะการสอน ทักษะ

การปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ การนิเทศ การประเมินผล ชี้แจงกฎ ระเบียบที่นิสิตควรทราบและปฏิบัติ 
หัวหนาอาจารยนิเทศกจะสงนิสิตที่โรงเรียนกอนเปดภาคการศึกษากับผูอํานวยการโรงเรียนหรือ 
ผูเแทน   

3.  การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกคณะ 
 ศูนยประสบการณวิชาชีพจัดประชุมสัมมนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร โดยมีเอกสารการ
นิเทศมอบใหกับอาจารยนิเทศกทุกคน 

4.  การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก 
 ศูนยประสบการณวิชาชีพจัดประชุมสัมมนาอาจารยนิเทศกโรงเรียนและอาจารยนิเทศก           
คณะครุศาสตร เพ่ือทําความเขาใจในการนิเทศรวมกัน โดยมีเอกสารการนิเทศมอบใหกับผูเก่ียวของ
ทุกคน 
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5.  การจัดการความเสี่ยง  
 ศูนยประสบการณวิชาชีพ วางแผนรวมกันกับอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร และอาจารยนิเทศก
โรงเรียน โดยกําหนดลําดับขั้นตอนในการแกปญหาหรือใหความชวยเหลือ ตั้งแตอาจารยนิเทศก
โรงเรียน อาจารยนิเทศกคณะฯ หัวหนาอาจารยนิเทศก ผูอํานวยการโรงเรียน จนถึงศูนย
ประสบการณวิชาชีพ กอนการประชุมนิสิตเพ่ือรับทราบขอมูลตางๆ อยางเปนระบบ พรอมทั้งแจก
เอกสารแนวทางในการปฏิบัติการวิชาชีพ วางแผนการติดตาม ดูแลและชวยเหลือนิสิตในกรณีเกิด
เหตุการณที่ไมคาดคิด  

 
หมวดที่ 6  การประเมินนิสิต 

 
1.  หลักเกณฑการประเมิน 

  ประเมินการบรรลุผลการเรยีนรูของนิสิตทั้ง 6 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5  ตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

               5    หมายถึง    ดีมาก  
               4    หมายถึง    ดี 
               3    หมายถึง    ปานกลาง 
               2    หมายถึง    พอใช 
               1    หมายถึง    ตองปรับปรุง 

นิสิตตองไดรบัคะแนนเฉลีย่ไมนอยกวา 2 จึงผานเกณฑการประเมิน 
2.  กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต 

2.1 ประเมินโดยอาจารยนิ เทศกโรงเรียน  โดยใช เกณฑคะแนน  1-5 ในแตละประเด็น  
ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน 
2.2 ประเมินโดยอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร โดยใชเกณฑคะแนน 1-5 ในแตละประเด็น  
ตามแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติงานใหครบถวน สรุปเปนคะแนนเฉลี่ยของแตละคน 
2.3 ศูนยประสบการณวิชาชีพประมวลคะแนนตามหลักเกณฑที่ไดระบุไว โดยรวมคะแนนของ
อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรและอาจารยนิเทศกโรงเรียน ไดเปนเกรด 

3.  ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนิสิต 
 อาจารยนิเทศกโรงเรียนตองศึกษาการประเมิน และปรึกษากับอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร
เพ่ือรวมกันประเมินผลการสอนของนิสิต 2 คร้ัง และการประเมินโดยอาจารยนิเทศกโรงเรียนอีกไม
นอยกวา 3 ครั้ง และรวบรวมคะแนนสงหัวหนาอาจารยนิเทศกคณะครุศาตรประจําโรงเรียน เพ่ือ
การประมวลผลเปนเกรดตอไป 
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4.  ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสติ 
 ปรึกษาหารือกับอาจารยนิเทศกโรงเรียนเพื่อประเมินพฤติกรรมนิสิต และประเมินผลการ
ปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิตในความดูแลตามที่ระบุไวในเอกสารการนิเทศ และนําสงศูนย
ประสบการณวิชาชีพเพ่ือประมวลผลเปนคะแนนตอไป 

5.  การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง  
 ศูนยประสบการณวิชาชีพประสานงานการโรงเรียนและสาขาวิชาเพ่ือตรวจสอบ และทําความ
เขาใจเม่ือการประเมินมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และกรณีจําเปน โดยประสานงาน หรือ
จัดประชุมเพ่ือพิจารณาหาขอสรุปที่ยุติธรรม และดําเนินการตอไป 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ 
การฝกประสบการณภาคสนาม 

 
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของตอไปนี้ 

1.1  นิสิต 
(1) การตอบแบบประเมินผล  
(2) การประชุมสมัมนาหลังการปฏิบัติการวชิาชีพ 
(3) การใหรางวัลนิสิตปฏบิัติการวิชาชีพดีเดน และนิสิตจัดทําส่ือการสอนดีเดน  

1.2 พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ 
(1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการวิชาชีพทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ ใน

แบบฟอรมของคณะครุศาสตร  
(2) การประชุมอาจารยนิเทศกโรงเรียนหลังการปฏิบัติการวิชาชีพ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ  

การวิชาชีพของนิสิต และการจัดการปฏิบัติการวิชาชีพ 
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม   

(1) นิเทศ และประเมินผลการปฏิบัติการวิชาชีพทั้งการสอน และการปฏิบัติงานครูอ่ืนๆ ใน
แบบฟอรมของคณะครุศาสตร  

(2) การประชุมอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรหลังการปฏิบัติการวิชาชีพ เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติการวิชาชีพของนิสิต และการจัดการปฏิบัติการวิชาชีพ 

 1.4 อ่ืน ๆ   
   การสํารวจความพึงพอใจในการปฏบิัตกิารวชิาชพีของนสิติจากคณะผูบริหารสถานศึกษาแตละแหง 

2. กระบวนการทบทวนผลประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
(1) ศูนยประสบการณวิชาชีพประมวลผลการประชุมอาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร อาจารย

นิเทศกโรงเรียน จากเอกสารการนิเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจของคณะผูบริหาร
สถานศึกษา และการประเมินผลเกรดของนิสิต เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
คณะครุศาสตรเพ่ือทราบและพิจารณาและแจงผลใหภาควิชา และสาขาวิชา 
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(2) สาขาวิชารวมพิจารณาประสิทธิผลของการปฏบัติการวิชาชีพ วิเคราะหปญหาและกําหนด
แผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในภาคการศึกษาตอไป โดยแสดงไวในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร 
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ตัวอยาง 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     
มหาวิทยาลัยพระนครไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   
คณะครุศาสตร/ภาควิชาหลกัสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 2716303 การพัฒนาหลักสูตรขั้นนํา  
2.  รายวิชาทีต่องเรียนกอนรายวิชาน้ี 
   2746290 พ้ืนฐานการศึกษาและวชิาชีพครู  
3. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน 
    ตอนเรียนที่ 1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร  วัฒนะ 
                              ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนี  สมบูรณ 
                              อาจารย ดร.จินดา วิทยา 
 ตอนเรียนที่ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัยพร มีสุข 
                             ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรพล อนันต 
 ตอนเรียนที่ 3 รองศาสตราจารย ดร.สกลรักษ  วงศรักษา 
    อาจารย ดร.พรรณี  จีระพันธ 
 ตอนเรียนที่ 4 รองศาสตราจารย ดร.วัชรา  หาญไพฑูรย 
         อาจารย ดร.ปรารถนา  หิรัญรักษ 
 ตอนเรียนที่ 5 รองศาสตราจารย ดร.กัญญา  แวววาว  
         อาจารย ดร.มงคล  อุทัย 

4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 
 ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2556 (ปรญิญาตรี ชั้นปที่ 3) 
5.  สถานที่เรียน    
 คณะครุศาสตร 
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            หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง

ตามแผนการสอน 
จํานวนชั่วโมง
ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการ
สอนจริงตางจาก
แผนการสอนหาก
มีความแตกตาง
เกินรอยละ 25 

แนะนํารายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และ
วิธีการวัดและประเมินผล 

3 3  

การจัดการศึกษาของไทย: ประวัติความเปนมา 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี วิสัยทัศน และแผนพัฒนา
การศึกษาของไทย 

3 3  

ความหมาย ความสําคัญ หลักการ แนวคิดและศัพท
ท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร 

3 3  

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบของ
หลักสูตร และประเภทของหลักสูตร 

3 3  

กระบวนการและพื้นฐานสําคัญในการพัฒนา
หลักสูตร 

3 3  

การวิเคราะหหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรท้ัง
กอนและหลังการใชหลักสูตร การปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรอยางหลากหลาย 

3 3  

ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 3 3  
สอบกลางภาค    
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ: กฎหมาย
การศึกษาฉบับแรกของไทย 

3 3  

วิทยากร บรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” เวลา 
16.00-18.00 น. ณ หอง 101 อาคาร 3 

3 3  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 3 3  
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หัวขอ 
จํานวนชั่วโมง

ตามแผนการสอน 
จํานวนชั่วโมง
ท่ีสอนจริง 

ระบุเหตุผลท่ีการ
สอนจริงตางจาก
แผนการสอนหาก
มีความแตกตาง
เกินรอยละ 25 

วิทยากร บรรยายเรื่อง “หลักสูตรระดับทองถ่ินและ
หลักสูตรสถานศึกษา” เวลา 16.00-18.00 น.       
ณ หอง 101 อาคาร 3 

3 3  

การจัดทําหลักสูตรระดับทองถ่ิน การจัดทําหลักสูตร
และการมีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 

3 3  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมาย โครงสรางหลักสูตร การจัดทําโครงงาน
ทางวิชาการ 

3 3  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: มาตรฐานการ
เรียนรู มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น คําอธิบาย
รายวิชา 

3 3  

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา: หนวยการเรียนรู 3 3  
การนําเสนอผลงานการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา    
สอบปลายภาค 3 3  
 

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม
แผน  (ถามี) 

นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ผลการเรียนรู วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ประสิทธิผล 

ปญหาของการใช
วิธีสอน (ถามี) 

พรอมขอเสนอแนะ 

มี ไมมี ในการแกไข 

คุณธรรม จริยธรรม 1. สอดแทรกระหวางการเรียนการสอนในทุกครั้ง    

 2. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องความมีวินัย 
ใฝรู ความซื่อสัตย ความรับผิดชอบและ
ความมีน้ําใจ 

 
 

  

 3. การปฏิบัติตนอันเปนแบบอยางท่ีดีของ
อาจารยผูสอน 

   

ความรู 1. มีการบรรยาย การอภิปราย การทํารายงาน
กลุมและรายงานเดี่ยว การนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การคนควาดวยตนเอง รวมท้ัง
เชิญวิทยากรมาบรรยาย 

   

ทักษะทางปญญา 1. ใชกระบวนการกลุมในการอภิปราย สะทอน
ความคิด การคดิวิเคราะหและสังเคราะห 
การทําแฟมวิเคราะหขาวตลอดภาค
การศึกษา 

  การคิดวิเคราะหและ
สังเคราะหของนิสิต
สวนหนึ่งยังไมลึกซึ้ง 
ท้ังนี้อาจารยประจํา
วิชาไดแนะนํา
แนวทางเพ่ิมเติมและ
ใหแกไขงาน 

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

1. ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ ในชั้นเรียน   การทํากิจกรรมนอก
หองเรียนนิสิต    
บางคนไม
รับผิดชอบเทาท่ีควร 
อาจารยประจําวิชา
ตักเตือนและใหปรับ
พฤติกรรม 

 2. ทํากิจกรรมกลุมในลักษณะตางๆ และนอก
ชั้นเรียน 

   

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การสอนโดยใช power point ประกอบ การ
บรรยาย การทํารายงานโดยคนควาขอมูล
จากอินเตอรเน็ต 

   

 

4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
 อาจารยประจํารายวิชามีการประชุมรวมกันมากขึ้นเพื่อวางแผนการสอนใหอยูในรูปแบบเดียวกัน 
และมีมาตรฐานการสอนในทุกตอนเรียนเทาเทียมกัน  
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หมวดที่ 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 
1. จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 300 คน 
2. จํานวนนิสิตที่คงอยูเม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 283 คน 
3. จํานวนนิสิตที่ถอน (W)     17 คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

 ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ  

 A 38 13.43  
 B+ 70 24.73  
 B 73 25.80  
 C+ 63 22.26  
 C 24 8.48  
  D+ 10 3.53  
 D 5 1.77  
 F - -  
 I - -  
 ผาน (P, S) - -  
 ไมผาน  (U)  - -  
 
5. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
     - 
6.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 
     - 
 6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ตอนเรียนที่ 4 มีการเรียนชดเชย 1 คร้ัง เน่ืองจากเปนวันหยุดราชการ 
 
 6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวธีิการประเมินผลการเรียนรู   

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
ไมมี - 
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7.  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
7.1  ประชุมผูสอนทุกกลุมเพ่ือทวนสอบคะแนน
และเกรดของนิสิต 

7.1  ไมพบขอผิดพลาด 

7.2  ใหนิสิตไดมีโอกาสตรวจสอบคะแนนและ
เกรดกอนสงเกรดใหสํานักทะเบียนและ
ประเมินผล 

7.2  นิสิตพึงพอใจกับเกรดที่ไดรับ  

7.3  กอนการสอบกลางภาคและปลายภาค จัด
ประชุมคณาจารยเพ่ือออกขอสอบรวมกับการ
พัฒนาขอสอบเพ่ือใหไดมาตรฐาน 

7.3  ขอสอบมีความเที่ยงตรงและเปนมาตรฐาน
เดียวกัน 

7.4  คณาจารยประชุมรวมกันเพื่อกําหนด
แนวทางในการจัดทํารายงานและการประเมินผล
รายงาน 

7.4  รายงานของนิสิตมีมาตรฐานเทาเทยีมกัน ทั้ง
ในเรื่องของคุณภาพและการประเมินผล 

 

หมวดที่ 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
 

1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอํานวยความสะดวก 

ปญหาในการใชแหลงทรพัยากรประกอบ   
การเรียนการสอน  (ถามี) 

ผลกระทบ 
 

1.1  หองเรียนไมเพียงพอเน่ืองจากมีการกอสราง
อาคารเรียนใหม 

1.1  มีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนและการใช
หองเรียนในอาคารเรียนอ่ืนๆ 

1.2  เคร่ืองฉายภาพทึบแสงไมพอเพียงในชวง
วันที่มีการจัดการเรียนการสอนเต็มทั้งวนั 

1.2  อาจารยไมสามารถใชสือ่ได ทําใหการสอน
ไมมีประสิทธภิาพ 

 
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ปญหาดานการบริหารและองคกร (ถามี) ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ไมมี - 
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หมวดที่ 5  การประเมินรายวิชา 
 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร) 
  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.3 จาก 5 
 1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต 
   1) จุดแข็ง  
   มีการวางแผนการสอนและดําเนินการสอนอยางเปนระบบ การสอนมีทั้งการบรรยายและ
การอภิปรายทําใหนิสิตไดเรียนรูทั้งภาคทฤษฎี หลักการและศึกษาสาระและปญหาท่ีสนใจจากการ
คนควาและอภิปรายอยางกวางขวาง การใหเกรดมีความยุติธรรม 
  2)   จุดออน 
    (1) สื่อไมพอเพียง ทําใหไมสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    (2) ชั้นเรียนมีขนาดใหญเกินไป ทําใหการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนในแตละครั้งใชเวลามาก  
 1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 
     จากการประชุมของอาจารยผูสอน ใหความเห็นวาอาจารยผูสอนตองวางแผนรวมกันในการ
ปรับเน้ือหาใหทันสมัย สวนในการอภิปราย เน้ือหาตองนาสนใจและทันสมัยเชนเดียวกัน  สวนสื่อ ให
เสนอคณะใหดําเนินการจัดหาส่ือใหพอเพียงในภาคการศึกษาตอไป 
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
  คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินจากผูสอน 4.7 จาก 5.0 
 2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
  จากการประเมินของคณะกรรมการสาขาวิชา 
  1) จุดแข็ง  
   เนื้อหาสาระของรายวิชาเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด 
  2) จุดออน 
    ชั้นเรียนมีขนาดใหญเกินไป แตไมสามารถแกไขปญหาไดเน่ืองจากอาจารยมีจํานวนจํากัด 
และไดเสนอปญหาดังกลาวใหคณะเพ่ือดําเนินการปรับปรุงในภาคการศึกษาตอไป  
 
     2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

 1) แมเน้ือหาสาระจะตรงตามที่หลักสูตรกําหนดแตอาจารยผูสอนเห็นวาจะตองมีการปรับปรุง
เน้ือหาตลอดเวลา จึงตองมีการวางแผนและปรับปรุงเปนระยะ 
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หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง 

 
1. ความกาวหนาของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวชิาคร้ังที่ผานมา 

แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/   
 ปการศึกษาที่ผานมา 

ผลการดําเนินการ 

มีการปรับเน้ือหาใหทันสมัย มีการดําเนินงานปรับเนื้อหาเปนระยะ  

 
2. การดําเนินการอ่ืน ในการปรับปรุงรายวิชา 
 มีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรใหเหมาะสมกับสาระวชิามากขึ้น 
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 

3.1 ปรับตารางสอนในบางตอนเรียนให
เหมาะสมกับตารางเวลาเรยีนของนิสิต 
3.2 ควรมีการจัดกิจกรรมใหนิสิตไดศึกษา    
ดูงานนอกสถานที่ 

กอนการเปดสอนคร้ังตอไป คณาจารยผูสอน 
 

 
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
    เพ่ิมอาจารยผูสอนและเพิ่มตอนเรียน เพ่ือใหจํานวนนิสิตในแตละตอนเรียนไมเกิน 40 คน 
 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วลัย  มีสุข 
 
              ลงชื่อ........................................   วันที่รายงาน  5  พฤศจิกายน  2552 
 
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ  ธีรานิวัฒน 
 
              ลงชื่อ........................................   วันที่รับรายงาน  6  พฤศจิกายน  2552      
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ตัวอยาง 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยพระนครไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
คณะครุศาสตร 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 2700506  ปฏิบัติการวิชาชีพ 1 
2. หลักสูตร 
  ครุศาสตรบัณฑิต  ทุกสาขาวิชา 
3. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตรทุกสาขาวชิาจํานวน 132 คน 
 อาจารยนิเทศกโรงเรียนในเครือขายจํานวน 132 คน 
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม  
 ภาคปลาย ระดับชั้นปที่ 4  

      

หมวดที่  2  การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 
 
1. การเตรียมนิสิต  
  ไมมี 
2. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
      ไมมี     
3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง จากสถานประกอบการ   
      ไมมี          
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4.  การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม 

การเปลี่ยนแปลง ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน 

4.1  การเปลีย่นแปลงกิจกรรม และ/หรืองาน
ที่มอบหมายใหนิสิต 
 มีการเปลี่ยนแปลงวันนัดประชุมที่คณะ 2 คร้ัง 
เน่ืองจากนิสิตไมสามารถมาประชุมได เพราะ
โรงเรียนมีงาน 

- 

4.2  การเปลีย่นแปลงส่ิงอํานวยความสะดวก
ในการสนับสนุนนิสิต 

- 

 

4.3  การเปลีย่นแปลงอ่ืนๆ  
- 

 

 

 
หมวดที่ 3  ผลการดําเนินการ 

1. จํานวนนิสิตที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม 300 คน 
2.  จํานวนนิสิตที่คงอยูเม่ือส้ินสุดการฝกประสบการณภาคสนาม    - คน 
3. จํานวนนิสิตที่ถอน  (W)                                                                         - คน 
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน (เกรด) จํานวน รอยละ 

A 270 90 
B+ 25 8.33 
B 5 1.67 
C+ - - 
C - - 

 D+ - - 
D - - 
F - - 
I - - 

ผาน (P,S) - - 

ไมผาน (U)  - - 
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5.  ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม  
 5.1 อาจารยนิเทศกโรงเรียนบางแหงไมสามารถปฏิบัติงานไดตามแผนงานไดเต็มที่เน่ืองจากสาเหตุ
หลายประการ เชน ภาระงานประจํามากเกินไป กิจกรรมภายในโรงเรียนมีมาก 
     5.2 อาจารยนิเทศกไมสามารถนิเทศนิสติไดตามเวลาที่กําหนด 
 

หมวดที่ 4  ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 
 

1. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก 
 ไมมี 
2.   ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต 
 อาจารยนิเทศกโรงเรียนบางคนไมสามารถนิเทศนิสิตไดตามระบบงานที่คณะวางแผนไว 
3.  การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถามี)  
   3.1 คณะจัดอบรมอาจารยนิเทศกโรงเรียนเพ่ือใหเขาใจระบบการนิเทศกและปฏบิัติได 
 3.2 เตรียมโรงเรียนเครือขายทีมี่ความพรอมเพ่ิมเติม 

 

 หมวดที่ 5  การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

  1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต (ใหแนบผลการสํารวจ) 
   1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
  1) อาจารยนิเทศกคณะและอาจารยนิเทศกโรงเรียนไมสอนงานและไมใหคําแนะนําที่เปนประโยชน 
  2) ภาระงานมากเกินไป 
     1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
  1)  นิสิตควรมีความรับผิดชอบมากขึ้น 
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 
 2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
  1) จุดแข็ง 
         (1) นิสิตสวนใหญ (รอยละ 95) มีความรูความสามารถในการสอน 
       (2) นิสิตสวนใหญ (รอยละ 95) สามารถทําสื่อการเรียนสอนไดอยางเหมาะสมกับบทเรียน
และทันสมัย 
   2) จุดออน  
    (1) นิสิตสวนนอย (รอยละ 5) ไมมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ 
  2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

 1) อาจารยนิเทศกโรงเรียนและอาจารยนิเทศกคณะควรจะมีการวางแผนปรับพฤติกรรมนิสิต
สวนนอยที่ไดมีความรับผิดชอบรวมกัน 
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หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง 
 

1.  การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา 
 1.1 จัดประชุมอาจารยนิเทศกโรงเรียนเปนระยะๆ 
  1.2 จัดประชุมอาจารยนิเทศกคณะและอาจารยนิเทศกโรงเรียน รวมกันเพ่ือชี้แจงปญหาและหา 
แนวทางแกไขปญหา 
2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 

ประเด็นที่ระบุในคร้ังที่ผานมา สําหรับการ
ปรับปรุง นอกเหนือจากขอ 1. 

ผลการดําเนินงาน 

มีการจัดประชุมใหความรูแกนิสิตในการวิจัย 
ชั้นเรียนเพ่ิมเติม 

นิสิตมีความรูความเขาใจมากขึ้น 
 

3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ขอเสนอ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ปรับปรุงเอกสารในการนิเทศใหมี
รายละเอียดเร่ืองการปฏิบัตงิาน
ครูและการวิจัยในชั้นเรียน 

ภาคการศึกษาตอไป ศูนยประสบการณวิชาชีพ 
 

 

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 ควรมีการปรับปรุงเอกสารในการนิเทศรวมกันระหวางอาจารยนิเทศกคณะและศูนยประสบการณ
วิชาชีพ  
 

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม อาจารยนวลนอย  เพ่ิมลักษณ 
ลงชื่อ ...........................................    วันที่รายงาน  31  มีนาคม  2553 

        อาจารยนิเทศกคณะครุศาสตร 
 
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย ดร.กุลนันท  ธงชัยพฤกษ 

ลงชื่อ ...........................................    วันที่รับรายงาน  31  มีนาคม  2553 
 ผูอํานวยการศูนยประสบการณวิชาชีพ 
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ตัวอยาง 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
ประจําปการศึกษา 2556 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยพระนครไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  
คณะครุศาสตร 
 

หมวดที่ 1   ขอมูลทั่วไป 
1. หลักสตูร 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ (การศึกษาปฐมวัย) 
2. ระดบัคุณวฒุ ิ
 ปริญญาตร ี
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ช่ือ คุณวฒุ ิ
3.1 นางประภาพรรณ ธีรานวิัฒน (ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร)  Ph.D.(Early Childhood Education) 2543 
3.2 นางศศิวิมล ประกอบกจิ Ph.D.(Early Childhood Education) 2545 
3.3 นางสาวมณีวรรณ บุญชู  Ph.D.(Early Childhood Education) 2547 
3.4 นางสาวสุกัญญา พิมลมาศ Ph.D.(Early Childhood Education) 2548 
3.5 นางสาวอุไรมณี บุญดิลก Ph.D.(Early Childhood Education) 2549 

4. วนัท่ีรายงาน 

 31 กรกฎาคม 2557 
5. ปการศึกษาที่รายงาน 
 2556 
6. สถานทีต่ั้ง 
 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเชิงสถิต ิ
 

1. จํานวนนสิิตชั้นปท่ี 1 ท่ีรบัเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน 30 คน 
2. จํานวนนสิิตที่สําเร็จการศึกษาในปท่ีรายงาน 
 2.1 จํานวนนสิิตที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร   2 คน 
 2.2 จํานวนนสิิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 27 คน 
 2.3 จํานวนนสิิตที่สําเร็จการศึกษาหลงักาํหนดเวลาของหลักสูตร   1 คน 
 2.4 จํานวนนสิิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ) 
  สาขา/สาขาวชิา……………………………………...จํานวน คน 
  สาขา/สาขาวชิา……………………………………...จํานวน คน 
  สาขา/สาขาวชิา……………………………………...จํานวน คน 
3. รายละเอียดเกี่ยวกบัอัตราการสาํเร็จการศึกษา 
 3.1 รอยละของนสิิตท่ีสาํเร็จการศึกษาตามหลักสตูร   
 
4. จํานวนและรอยละนิสติท่ีสอบผานตามแผนการศกึษาของหลกัสูตรในแตละป 
 

 
จํานวนนสิิตในแตละ

ชั้นป 

จํานวนนสิิตที่สอบ
ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 

รอยละนิสติที่สอบ
ผานตามแผนกําหนด

การศึกษา 

ชั้นปท่ี 1 30 30 100 

ชั้นปท่ี 2 30 30 100 

ชั้นปท่ี 3 30 30 100 

ชั้นปท่ี 4 30 30 100 

ชั้นปท่ี 5 30 30 100 

ชั้นปท่ี 6 30 29 96.67 

 1 - - 

 
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจาํนวนนิสติในแตละปการศึกษา 
 สัดสวนของนิสิท่ีสอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนิสิตทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 

90 
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 นิสิตชั้นปท่ี 1 ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 2 รอยละ 100 
 นิสิตชั้นปท่ี 2 ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 3 รอยละ 100 
 นิสิตชั้นปท่ี 3 ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 4 รอยละ 100 
 นิสิตชั้นปท่ี 4 ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 5 รอยละ 100 
 นิสิตชั้นปท่ี 5 ท่ีเรียนตอชั้นปที่ 6 รอยละ 3.34 
6. ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา 
 นิสิตไมสามารถเรียนรายวิชาการปฏิบัติการวิชาชีพครูไดตามเวลาที่กําหนด เนื่องจากลาพักการศึกษา 
7. ภาระการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ป หลังสําเร็จการศึกษา 
 วันท่ีสํารวจ 
 
 จํานวนแบบสอบถามท่ีสง                จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ  
 
 รอยละของผูตอบแบบสอบถาม   
 
 การกระจายภาระการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

การไดงานทาํ 
ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน 

ยังไมไดงานทํา 
ตรงสาขาท่ีเรียน ไมตรงสาขาที่เรียน ศึกษาตอ สาเหตุอื่น 

จํานวน 10 5 5 4 5 
รอยละ 34.5 17.2 17.2 13.8 17.2 
 
8. การวิเคราะหผลที่ได 
 บัณฑิตสวนใหญไดงานทําคิดเปนรอยละ 51.7 สวนบัณฑิตท่ีไมประสงคจะทํางาน ไดศึกษาตอคิดเปน
รอยละ 17.2 โดยสวนใหญศึกษาตอระดับมหาบัณฑิตในประเทศ ทางสาขาวิชาครุศาสตร สวนสาเหตุอื่นๆ 
คิดเปนรอยละ 13.8 นั้น บัณฑิตกําลังหาที่ศึกษาตอ สวนผูท่ียังไมไดทํางาน คิดเปนรอยละ 17.2 ทั้งนี้กลุมที่
ไมประสงคทํางานดวยสาเหตุอื่นและยังไมไดงานทํา มีรายไดจากการสอนพิเศษนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 
 
 
 
 
 

20 มิถุนายน 2557 

29 29 

100 
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หมวดที่ 3   การเปลีย่นแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลกัสตูร 
1. การเปล่ียนแปลงภายในสถาบนั (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปท่ีผานมา 
 ในชวง 2 ปที่ผานมา มีคณาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย     
พระนครไทยไดเกษียณอายุราชการหลายทาน ฉะนั้นจึงสงผลกระทบตอสาขาวิชาท่ีจะตองมีแผนงานที่
ชัดเจนในการพัฒนาอาจารยรุนใหมใหมีความเชี่ยวชาญและสามารถปฏิบัติแทนไดอยางตอเน่ือง 
2. การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบนั (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผานมา 
 ในชวง 2 ปท่ีผานมา ไดมีการเปลี่ยนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากหลักสูตร 4 ป เปนหลักสูตร 5 ป ซึ่ง
นิสิตตองฝกประสบการณวิชาชีพเปนเวลา 1 ปการศึกษา เพื่อเปนไปตามเง่ือนไขของคุรุสภาเรื่องใบ
ประกอบวิชาชีพครู จึงสงผลตอทัศนคติในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตบางสวน 
 

หมวดที่ 4   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

1. สรุปผลรายวชิาท่ีเปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา   
1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   (30 หนวยกิต) 

(1) รายวิชาตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัย (24 หนวยกติ) 

ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตที่
ลงเรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U 

กลุมวิชาสังคมศาสตร 
2701178 วัฒนธรรมไทย 

 
1/2552 

 
6 

 
3 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
10 

 
10 

2701158 การจัดการตนเองและอาชีพ 1/2552 5 3 2 0 0 0 0 0 - - 10 10 
2701134 กฎหมายเบ้ืองตน 1/2552 4 3 3 0 0 0 0 0 - - 10 10 
กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 
2107129 สภาพแวดลอมของเมือง 

 
2/2552 

 
10 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
16 

 
16 

2702243 ธรรมชาติวิทยา 2/2552 7 6 1 0 0 0 0 0 - - 14 14 
กลุมวิชามนษุยศาสตร 
2701110 สังคีตนิยม 

 
1/2553 

 
10 

 
6 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
20 

 
20 

2701165 อารยธรรมตะวันตก 1/2553 8 2 0 0 0 0 0 0 - - 10 10 
กลุมวิชาสหศาสตร 
0201114 บัณฑิตอุดมคติ  

 
2/2553 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
20 

 
20 

0201108 ความสัมพันธของครอบครัว 2/2553 10 0 0 0 0 0 0 0 - - 10 10 
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 
5500111 ภาษาองักฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิต
จรงิ 1 

 
 

1/2552 

 
 
6 

 
 
4 

 
 
7 

 
 
5 

 
 
7 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

30 

 
 

30 
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ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตที่
ลงเรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U 

5500112ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูในชีวิต
จรงิ 2 

 
2/2552 

 
6 

 
7 

 
5 

 
4 

 
6 

 
2 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

5500252 พฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 1/2553 8 8 7 4 3 0 0 0 - - 30 30 
5600101 ภาษาจนีเบื้องตน 2/2554 15 8 7 0 0 0 0 0 - - 30 30 

       (2)  รายวิชาตามขอกําหนดของคณะ  (6 หนวยกิต) 

ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี
ลงเรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U 

2719111 ภาษาไทย 1/2552 20 6 3 1 0 0 0 0 - - 30 30 

2737104 สุนทรียศึกษา 2/2554 16 12 2 0 0 0 0 0 - - 30 30 
2723101 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับคร-ูวาย
น้ํา 

1/2555 26 4 0 0 0 0 0 0 - - 30 30 

2723100 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับคร-ู
เทนนิส 

1/2554 21 6 3 0 0 0 0 0 - - 30 30 

 
2)  หมวดวิชาแกน             130 หนวยกติ 

1)  วิชาคร ู  (50 หนวยกติ) 

ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี
ลงเรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U 

วิชาบังคับ              
2700506 ปฏิบัติการวิชาชพี 1 2/2555 29 1 0 0 0 0 0 0 - - 30 30 
2700507 ปฏิบัติการวิชาชพี 2 1/2556 30 0 0 0 0 0 0 0 - - 30 30 
2716302 การออกแบบและการจัด      
การเรียนการสอน 

 
1/2554 

 
21 

 
6 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2716303 การพฒันาหลักสูตรข้ันนํา 2/2553 25 2 3 0 0 0 0 0 - - 30 30 
2719112 ภาษาไทยสําหรับคร ู 2/2552 20 8 2 0 0 0 0 0 - - 30 30 
2725398 ภาษาองักฤษสําหรับคร ู 1/2554 19 6 5 0 0 0 0 0 - - 30 30 
2726207เทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

 
2/2554 

 
23 

 
4 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2746290 พื้นฐานการศึกษาและวิชาชีพ
คร ู

 
1/2553 

 
27 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 
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ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี
ลงเรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U 

2746501 การศึกษากับการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน 

 
1/2555 

 
23 

 
3 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2747404การบริหารจัดการและภาวะผูนํา
ทางการศึกษา 

 
1/2555 

 
21 

 
4 

 
2 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2756501 การวิจัยเพื่อพฒันาการเรียน
การสอน 

 
1/2554 

 
20 

 
4 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2757306 การวัดและประเมินผล
การศึกษา 

 
2/2554 

 
23 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2758501 สถิติและสารสนเทศทางการ
ศึกษา 

 
1/2553 

 
18 

 
7 

 
2 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2759214 จิตวิทยาพี้นฐานการศึกษา 2/2552 23 2 2 1 1 1 0 0 - - 30 30 
2759216 จิตวิทยาสําหรับครูและ
การศึกษาพิเศษ 

 
1/2553 

 
24 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2717301 วิธีวทิยาการสอนระดับ
การศึกษาปฐมวัย               

 
2/2554 

 
27 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2717302 นวัตกรรมการสอนและการเลี้ยง
ดูเด็กปฐมวัย 

 
1/2555 

 
28 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

วิชาเลือก              
2716401 การพฒันาหลักสูตรทองถิน่ 1/2554 27 2 1 0 0 0 0 0 - - 30 30 
2759308 จิตวิทยาการสอนการคิดและ
การสรางสรรค 

 
1/2555 

 
17 

 
3 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2722354 สันติศึกษา 2/2556 28 2 0 0 0 0 0 0 - - 30 30 
 
 
 

2)  วิชาเอก (80  หนวยกิต) 

ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี
ลงเรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U 

รายวิชาบังคับ              

2717111  วัฒนธรรมและการเลนใน
การศึกษาปฐมวัย 

 
1/2552 

 
9 

 
10 

 
7 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2717112  คุณธรรมและสมรรถภาพของ
นักวิชาชีพทางการศึกษาปฐมวัย 

 
2/2553 

 
6 

 
8 

 
8 

 
5 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2717221  การศึกษาปฐมวัย 1/2552 9 7 7 6 1 0 0 0 - - 30 30 
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ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี
ลงเรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U 

2717222  การศึกษาสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในระดับปฐมวัย 

 
2/2552 

 
5 

 
5 

 
7 

 
7 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2717112  การจัดส่ิงแวดลอมและสื่อการ
สอนทางการศึกษาปฐมวัย 

 
1/2555 

 
10 

 
5 

 
7 

 
4 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2717304  หลักสูตรและการสอนทาง
การศึกษาปฐมวัย 

 
1/2553 

 
 

 
8 

 
9 

 
3 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
- 

 
- 

 
30 

29 

2717305  การบูรณาการสาระการเรยีนรู
สําหรับเด็กอนุบาล 

 
2/2553 

 
6 

 
4 

 
7 

 
5 

 
7 

 
1 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2717306  การประเมินและสงเสริม
พฒันาการและการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

 
 

1/2553 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
8 

 
 
7 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

30 

 
 

30 
2717411  การศึกษาสําหรับผูปกครอง
เด็กปฐมวัย 

 
1/2554 

 
8 

 
8 

 
8 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2717412  งานครูในระดับปฐมวัย 1/2554 9 7 7 6 1 0 0 0 - - 30 30 
2717413  ประเดน็และแนวโนมทางการ
ศึกษาปฐมวัย 

2/2554 
 

 
9 

 
10 

 
7 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2736330  ศิลปะสําหรับเด็กเล็ก 1/2552 10 7 4 7 2 0 0 0 - - 30 30 
2737399  ดนตรีและเพลงสําหรับเดก็
ปฐมวัย 

 
2/2552 

 
5 

 
5 

 
7 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2756422  การวิจยัปฏิบัติการในชั้นเรียน  
2/2554 

 
6 

 
4 

 
7 

 
5 

 
7 

 
1 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

รายวิชาเลือก              
2207165  ศาสนากับปญหาปจจุบัน 1/2552 9 9 9 3 0 0 0 0 - - 30 30 
2717210  สิทธิและปญหาเด็กปฐมวัย 1/2556 6 9 7 5 3 0 0 0 - - 30 30 
2717339  การสงเสริมพัฒนาการสําหรับ
เด็กวัยทารกและวยัเตาะแตะ 

 
2/2554 

 
8 

 
8 

 
8 

 
3 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2717340  การสงเสริมพัฒนาการทาง
อารมณและสังคมของเด็กปฐมวัย 

 
1/2552 

 
5 

 
8 

 
9 

 
5 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2717342  การสงเสริมพัฒนาการสําหรับ
เด็กระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
ตอนตน 

 
 

2/2552 

 
 
9 

 
 

10 

 
 
7 

 
 
4 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

30 

 
 

30 
2719301  คติชนวทิยากับการเรียนรูและ
การสอน 

 
1/2553 

 
11 

 
8 

 
7 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2719388  การสอนภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ 

 
1/2554 

 
8 

 
8 

 
8 

 
4 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2722326  ส่ิงแวดลอมศึกษา 1/2552 12 11 7 0 0 0 0 0 - - 30 30 
2722354  สันติศึกษา 2/2555 10 7 9 4 0 0 0 0 - - 30 30 
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ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี
ลงเรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U 

2737118  คียบอรดข้ันตน 1/2555 10 10 6 4 0 0 0 0 - - 30 30 
2737300  กอลฟ 1 2/2552 5 11 9 5 0 0 0 0 - - 30 30 
2746490  กฎหมายการศึกษา 2/2554 6 8 8 5 3 0 0 0 - - 30 30 
2746492  ครูกับการพฒันาชุมชน 1/2552 9 10 7 4 0 0 0 0 - - 30 30 
2750172  การศึกษาทางเลือก 2/2553 6 10 6 4 4 0 0 0 - - 30 30 
2750272  การศึกษานอกระบบโรงเรยีน
เพื่อการพฒันาทรพัยากรมนษุย 

 
2/2554 

 
10 

 
9 

 
7 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2750273  การศึกษานอกระบบโรงเรยีน
สําหรับเด็กดอยโอกาส 

 
1/2556 

 
9 

 
10 

 
10 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

2759310  จิตวิทยาการสอนเด็กปญญา
เลิศและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

 
2/2555 

 
6 

 
9 

 
7 

 
5 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

3501456  ความคิดสรางสรรค 2/2552 7 9 8 4 2 0 0 0 - - 30 30 
3600202  โภชนาการ 1/2553 10 7 4 7 2 0 0 0 - - 30 30 
3600205  การดูแลสุขภาพครอบครวั 2/2553 10 9 7 4 0 0 0 0 - - 30 30 
3640202  การบรบิาลทารกและเด็กกอน
วัยเรยีน 

 
1/2554 

 
11 

 
10 

 
5 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

- - 30 30 

3640203  การอนามัยแมและเด็ก 1/2554 7 9 8 4 2 0 0 0 - - 30 30 
3641201  การพยาบาลฉุกเฉิน 1/2556 10 9 8 3 0 0 0 0 - - 30 30 
3800206  จิตวทิยาการจัดการตน 1/2553 5 11 9 5 0 0 0 0 - - 30 30 
3800251  สุขภาพจิต 2/2553 7 9 8 4 2 0 0 0 - - 30 30 
3800351  จิตวทิยาการคิดและความคิด
สรางสรรค 

 
1/2554 

 
9 

 
10 

 
7 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

3804225  จิตวทิยาเด็กที่มีความตองการ
พิเศษ 

 
2/2554 

 
10 

 
9 

 
9 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
30 

 
30 

3804451  จิตวทิยาครอบครัวและชีวติ 1/2555 6 10 6 4 4 0 0 0 - - 30 30 
3900260  กิจกรรมกีฬาสําหรับเด็ก 2/2553 11 11 8 0 0 0 0 0 - - 30 30 
3904202  สวัสดิศึกษา 1/2553 10 9 7 4 0 0 0 0 - - 30 30 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  10  หนวยกิต 
 

ชื่อรายวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน จํานวน
นิสิตท่ี
ลงเรียน 

จํานวน
นิสิตท่ี
สอบ
ผาน 

A B+ B C+ C D+ D F S U 

3640201 การพยาบาลฉุกเฉิน 1/2555 17 1 0 0 0 0 0 0 - - 18 18 

2759216 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษา
พิเศษ 

 
1/2553 

 
12 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
- 

 
15 

 
15 

2207363 ตรรกวทิยา 2/2554 8 4 0 0 0 0 0 0 - - 12 12 
2719372 วาทวิทยาสําหรับคร ู 2/2556 14 0 0 0 0 0 0 0 - - 14 14 
2723130 กิจกรรมพลศึกษาสําหรับคร-ู
ลีลาศ 

2/2556 14 2 0 0  0 0 0 0 - - 16 16 

2728313 คุณธรรมของครู 2/2554 15 0 0 0  0 0 0 0 - - 15 15 

 
2. การวเิคราะหรายวชิาท่ีมผีลการเรียนไมปกต ิ
 

รหัสและ    
ช่ือ

รายวิชา 

ความไม
ปกตท่ีิพบ 

การดาํเนนิการ
ตรวจสอบ 

เหตุผลทีทํ่าใหเกิดความไม
ปกติจากขอกําหนด หรือ 

เกณฑที่ต้ังไว 

มาตรการแกไขที่ได
ดําเนนิการแลว  

(หากจาํเปน) 

2737399 
ดนตรีและ
เพลง
สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

มี GPA 
รายวิชาอยู
ในระดับ
ปานกลาง 

อาจารยผูสอนใน
รายวิชาประชมุหารือ
รวมกับอาจารยท่ี
ปรึกษาเพือ่วาง
แผนการจัดการเรียน
การสอนวชิานี้เพือ่ให
เหมาะสมกับผูเรียน 

เนื่องจากนสิิตไมมีพื้ฐานความรู
ทางดนตรี 

อาจารยผูสอนในรายวิชา
นี้ดําเนินการปรับ       
การเรียนการสอนแลวใน
ระดับหนึ่ง แตผลการ
เรียนยังไมดีเทาท่ีควร 
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3. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา 
 3.1 รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไมไดเปด 

รหัสและชื่อรายวิชา คําอธบิาย 
มาตรการทดแทนที่ได
ดําเนนิการ (ถามี) 

2746490  กฎหมายการศึกษา เปนวิชาเลอืก ท่ีไดกําหนดไว แต
ไมไดเปด เนือ่งจากมีนิสติสนใจ
ลงทะเบียนนอย จากการทีมี่การ
เปดวิชาเลือกปริมาณมาก 

อาจกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง  
วิชาเลือก ท่ีเปนที่นาสนใจ และ
เปนความตองการของตลาด 

 
 3.2 วิธีแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน 

รหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหวัขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอน 

2717111  วฒันธรรมและการ
เลนในการศึกษาปฐมวัย 

การนํานิสิตไปดูงานนอกสถานที ่ หลักสูตรไมไดตั้งงบประมาณใน
การดูงานไว อีกท้ัง นิสิตชัน้ปที่ 1 
มีกิจกรรมตาง ๆ เปนจํานวนมาก
ในภาคการศกึษาแรกจึงไม
สะดวกในการเดินทาง และหา
เวลาชดเชยการสอนไดยาก 

วิธีแกไข 
          ไดเชิญวิทยากร นําภาพวีดิทัศนและอุปกรณมานําเสนอในชั้นเรียน ทดแทนการเดินทางไปดูงาน
นอกสถานที ่
 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
 
1. การบรหิารหลักสูตร 

ปญหาในการบรหิารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอ

สัมฤทธิผลตามวัตถปุระสงค 
ของหลักสตูร 

แนวทางการปองกนัและแกไข
ปญหาในอนาคต 

อาจารยนิเทศกโรงเรียนบางคน
ไมเขาใจระบบการนิเทศการ
ปฏิบัติการสอน เน่ืองจากไมมา
เขารับการนิเทศการสอน 

นิสิตไมไดรับประสบการณ     
การปฏิบัติการสอนอยาง
ครบถวนสมบรูณ 

ขอความรวมมือกับทางโรงเรียน
ในการใหความสําคัญกับการสง
อาจารยนิเทศกมาอบรมมากขึ้น 
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมนิหลักสตูร 
1. การประเมนิจากผูท่ีกาํลงัจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปท่ีสํารวจ) 
 วนัท่ีสาํรวจ 20 พฤศจิกายน 2557 
 1.1 ขอวิพากษท่ีสําคญัจากผลการประเมนิและขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 

ขอวิพากษทีสํ่าคัญจากผลการประเมนิ ขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 

จุดออน  
1) สถานที่ใชจัดการเรียนการสอนไมเพียงพอ 1) เม่ือสรางอาคารเรียนเสรจ็ จะมีสถานที่เรยีน

เพียงพอในป 2558 
  2) จะพยายามพฒันาปรับปรุงจุดแข็งอยาง

ตอเนือ่ง 
จุดแข็ง   

1) อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ 

  

2) มีการศึกษาดูงานอยางกวางขวางท้ัง
โรงเรียนในกรุงเทพและตางจังหวัด 

  

3) มีระบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช
โปรแกรม Blackboard เพื่อการเรียนรูและ
การประเมินผลทางสื่ออิเล็กทรอนิคส 

  

 1.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมินขอ 1.1 
   จะหาแหลงศกึษาดูงานใหหลากหลายมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงโปรแกรม Blackboard ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. การประเมนิจากผูมีสวนเก่ียวของ 
  การประเมินดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชบณัฑิต โดยฝายประกันคุณภาพของคณะฯ ซ่ึงได
จัดทําอยางตอเนือ่งทุกป 
 2.1 ขอวิพากษท่ีสําคญัจากผลการประเมนิและขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 

ขอวิพากษท่ีสําคญัจากผลการประเมนิ ขอคิดเหน็ของคณาจารยตอผลการประเมนิ 

จุดแข็ง บัณฑิตมีความรูความสามารถ ตั้งใจ
ปฏิบัติงาน และใฝรูในการพฒันาตนเอง 

1) จะพยายามพฒันาปรับปรุงจุดแข็งอยาง
ตอเนือ่ง 

จุดออน  บัณฑิตขาดประสบการณในการทํางาน   
มีปญหาดานการปรับตวัในระยะแรกของการ
ทํางาน 

2) เพิ่มการศึกษาดูงานและการฝกปฏิบตัิงานให
มากขึ้น รวมทั้งจัดกจิกรรมเสริมความเปนครู
ในเรื่องเก่ียวกบัการปรับตัว 
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 2.2 ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมินขอ 2.1 (ถามี) 
3. การประเมนิคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวฒุิฯ 
 3.1 เกณฑการประเมนิ 

คะแนน 1 ตํ่ากวามาตรฐาน คะแนน 2 ยอมรับได คะแนน 3 ไดมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตัวบงชี้ขอ1-5 ไม
ครบถวนหรือผลการดําเนินงาน
รวมบรรลเุปาหมายนอยกวารอย
ละ 60 

ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตัวบงชี้ขอ 1-5 และผล
ดําเนินงานรวมบรรลุเปาหมาย 
รอยละ 60-79 

ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตัวบงชี้ของ 1-5 และ
ผลดําเนินงานรวมบรรลุ
เปาหมายเทากับหรือมากกวา
รอยละ 80 

3.2 ผลการดาํเนนิงานของหลักสูตร 

ดัชนบีงช้ีผลการดาํเนนิงาน 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ผลบรรลุ

เปาหมาย 

(1) อาจารยประจาํหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน

การดําเนินงานหลักสูตร 

รอยละ100 รอยละ100  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิหรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

รอยละ100 รอยละ100  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.
4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา 

รอยละ100 รอยละ100  

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา 
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

รอยละ100 รอยละ100  

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

รอยละ100 รอยละ100  
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ดัชนบีงช้ีผลการดาํเนนิงาน 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ผลบรรลุ

เปาหมาย 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรูท่ีกําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 อยาง
นอยรอยละ 25 ของรายวชิาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา 

 อยางนอย 
รอยละ 25 

รอยละ 25  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมนิการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ป
ที่แลว  

มี มี  

(8) อาจารยใหมทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  

มี มี  

(9) อาจารยประจาํทุกคนไดรับการพฒันาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ปละ 1 คร้ัง 1 คร้ัง  

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชพี ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

ไมนอยกวารอยละ 

50 ตอป 

รอยละ 60  

(11)  ระดับความพงึพอใจของนิสติปสุดทาย/บณัฑิต
ใหมที่มีตอคณุภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

ไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

4.0  

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ
บัณฑิตใหม  

       เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

4.2  

(13) ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองเฉล่ียไมนอยกวา 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

4.5  

(14) ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารย

ที่ปรึกษาเฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

4.5  

1058



มคอ.7 

                                                              14

ดัชนบีงช้ีผลการดาํเนนิงาน 
เปาหมาย ผลการ

ดําเนนิงาน 

ผลบรรลุ

เปาหมาย 

(15) ระดับความพงึพอใจของผูเรียนตอกิจกรรมเสริม
หลักสูตร(กจิกรรมเสริมความเปนครู) เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ไมนอยกวา 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

3.8  

(16) อาจารยผูสอนใชกลยทุธการสอนท่ีใชพฒันาตาม
ผลการเรียนรูท้ัง 6 ดาน 

รอยละ 100 รอยละ 100  

(17)  ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารยไมนอยกวา 3.5 จาก 5 ของทุกรายวิชาท่ี
คณะเปดสอน 

รอยละ 100 รอยละ 85  

 
3.3 สรุปผลการประเมนิ 

          ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 16 ตวับงชี้จากจํานวนตัวบงชี้ทั้งหมด 17 ตัวคิดเปนรอยละ 94.11 
อยูในเกณฑคะแนน 3 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 

 
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน 

1. การประเมนิรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
 1.1 รายวิชาทีม่ีการประเมนิคณุภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ 

รหัสและชือ่รายวิชา 

การประเมิน
จากนิสิต การประเมินคณุภาพการสอนวิธอีื่น 

(ระบุ) 

แผนปฏิบัต ิ
ท่ีไดดําเนินการ

แลว 
มี ไมมี มี ไมมี 

2717304 หลกัสูตรและการสอนทาง
การศึกษาปฐมวัย 

  ใหกลุมนิสิตสงรายงานการวิเคราะห 
หลักสูตรสถานศึกษาตามความสนใจ 

   

2717305 การบูรณาการสาระการ 
เรียนรูสําหรับเด็กอนุบาล 

  ใหนิสิตเขียนรายงานการสะทอนความ
คิดจากการฝกปฏิบัติงานสอนใน  
เร่ืองของการบูรณาการสาระการเรียนรู 

   

2717222 การศึกษาสําหรบัเด็กที่มี 
ความตองการพิเศษในระดับปฐมวัย 

  ใหนิสิตจัดทํารายงานกรณีศึกษาเด็กที่
มีความตองการพิเศษ 
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รหัสและชือ่รายวิชา 

การประเมิน
จากนิสิต การประเมินคณุภาพการสอนวิธอีื่น 

(ระบุ) 

แผนปฏิบัต ิ
ท่ีไดดําเนินการ

แลว 
มี ไมมี มี ไมมี 

2737399 ดนตรีและเพลงสาํหรับ
เด็กปฐมวัย 

  ใหนิสิตแสดงผลงานการจัดทําส่ือการ
สอนดนตรีและการแสดง ดนตรีใน
รายการเที่ยงวันวชิาการ 

  

2700506 ปฏบิัติการวิชาชีพ 1   ใหนิสิตบันทึกสะทอนความคิดในการ
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

  

2700507 ปฏบิัติการวิชาชีพ 2   ใหนิสิตบันทึกสะทอนความคิดในการ
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

  

 
 1.2 ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 
2. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน 
 กลยุทธการสอนท่ีเปดโอกาสใหนิสิตสะทอนความคิดทําใหไดทราบถึงผลการเรียนรูและทัศนคติตอ
รายวิชาตางๆอยางลึกซ้ึง สามารถใชผลในการใหคําแนะนําและพัฒนาความคิด ความรูและความเขาใจใน
สาระวิชาไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน แตผูสอนตองมีภาระงานเพิ่มในการวิเคราะหรายงานและให
คําปรึกษาแกนิสิตเปนการสวนตัว จึงควรมีการจัดระบบการเรียนการสอนโดยวิธีการคิดสะทอนใหมี
ประสิทธิภาพ 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก

แหลงตางๆ 
แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

ผูสอนมีปญหาเก่ียวกับการประเมินผลเร่ืองคุณธรรม 
จริยธรรม จึงควรมีการกําหนดรูปแบบในการประเมินผลให
ชัดเจน 

จัดประชุมปฏบิตัิการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมมาใหความรู เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการประเมินผลเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

 ควรจะมีการกําหนดเรื่องการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมเปนวัตถปุระสงคหน่ึงในทุกรายวิชา 

จัดประชุมคณาจารยเพ่ือวางแนวทางในการกําหนดคุณธรรม 
จริยธรรมเปนวัตถุประสงคหน่ึงในทุกแตละรายวิชา 

2.2 ความรู  

 ควรใหนิสิตไดศกึษาดูงานและพบเห็นสภาพความ
เปนจริงมากข้ึน 

วางแผนในการกําหนดการศึกษาดูงานใหเปนประจําอยาง
นอยภาคการศกึษาละ 1 คร้ัง 

2.3 ทักษะทางปญญา   

 ควรเปดโอกาสใหนิสิตเสนอรายงานในเชิงการคิด
วิเคราะหใหมากขึ้น 

ในแตละรายวิชาควรมีการกําหนดการรายงานสวนบุคคล
และรายงานกลุมเก่ียวกับการคดิวิเคราะหอยางละ 1 ครั้ง 
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สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก
แหลงตางๆ 

แนวทางแกไข/ปรับปรุง 

2.4 ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

 ควรมีการทํางานกลุมใหมากขึ้น โดยใหมีการสอน
ทักษะการทํางานกลุมใหมีประสทิธิภาพ 

เชิญวิทยากรมาใหความรูเรื่องทักษะและประสิทธิภาพใน
การทํางานกลุมใหแกคณาจารย 

2.5 ทักษะทางการวิเคราะห การส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

 ควรจัดกิจกรรมเก่ียวกับการหาขอมูลเชิงสถติิเพ่ือ
เปนประโยชนในการศึกษาและทําวิจัยอยางเปน
ระบบตอไป 

ใหแตละรายวิชามีการออกแบบการจัดกิจกรรมและ
นําเสนอในเชิงสถิต ิ

2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู  

 ควรมีการพัฒนาการจัดการเรียนรูใหทันสมัยและ
นาสนใจ โดยเนนการคิดวิเคราะหมากกวาการ
ทองจํา 

คณาจารยในสาขาวิชาจัดสัมมนาเพื่อออกแบบการสอนแต
ละรายวิชา โดยเนนการจัดการเรียนรูใหนิสติไดคิด
วิเคราะหมากขึ้น 

3. การปฐมนิเทศอาจารยใหม 
 การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวน 
 
 อาจารยใหม    จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ 
 3.1 สรุปสาระสําคญัในการดําเนินการ 
  3.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท่ีเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 3.3 หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลท่ีไมไดดําเนนิการ 
4. กิจกรรมการพฒันาวิชาชพีของอาจารยและบุคลากรสายสนบัสนนุ 
 4.1 กิจกรรมท่ีจดัหรือเขารวม 

กิจกรรมทีจ่ัดหรือเขารวม 

จํานวนผูเขารวม 

อาจารย 
บุคลากร
สาย

สนับสนุน 
การสงอาจารยไปเขารับการอบรม เพือ่กาวทันเทคโนโลยี และเรียนรูการ
ใชเครือ่งมือ หรือโปรแกรมสมัยใหม 

8 - 

การพฒันาทักษะการฟง พดู อาน และเขยีนของบคุลากรสายสนับสนุน - 2 
การอบรมพฒันาการจัดการความรูในสถานศึกษา โดยวทิยากรจาก
ภายนอก 

8 2 
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 4.2 สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม) 
   ท้ังอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจในการเขารวมอบรมเปนอยางยิ่ง และมี
ความคิดเห็นวาเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสอันดีใหอาจารยแตละทานไดนําเสนอองคความรู หรือนวัตกรรมใหม
เพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และไดเสนอแนะใหคณะฯ ไดมีการจัดทุนและกิจกรรมพัฒนาอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนอยางตอเนื่อง 
 

หมวดท่ี 8 ขอคิดเหน็ และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผูประเมนิอิสระ 
 
1. ขอคิดเหน็หรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมินและความเหน็ของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสตูรตอขอคิดเหน็หรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 

ขอคิดเหน็หรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจาก  
ผูประเมิน 

ความเหน็ของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตอขอคิดเหน็หรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 

ผูประเมินมีความคิดเห็นวา ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็นดวย
ในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และ
วางแผนปรับหลักสูตร 

1.1 ควรมีการจัดกจิกรรมเสริมทักษะดานอื่นๆ 
เชน การทํางานเปนทีม การเปนผูนํา ใหแก
นิสิตอยางตอเนื่อง 

 
 
ควรปรบัใหมีวิชาเลือก ในความหลากหลาย 
ของการใชโปรแกรม ใหครอบคลุมความ
ตองการของตลาด 

 

 
2. การนาํไปดําเนนิการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม และงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/ฝกอบรมอยางตอเนื่อง โดยการเชิญวิทยากรหรือศษิยเกาทีมี่ประสบการณทํางานที่เก่ียวของ มา
ฝกอบรมให 
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หมวดที่ 9 แผนการดําเนนิการเพื่อพฒันาหลักสตูร 
 

1. ผลการดาํเนนิการตอเนื่องจากรายงานปทีแ่ลว 

แผนการดําเนินการ 
กําหนดเวลาที่
แลวเสร็จ 

ผูรับผิดชอบ 
ความสําเร็จ
ของแผน 

เหตุผลท่ีไม
สามารถ

ดําเนินการให
สําเร็จ 

1.1 การแตงตั้งผูทรงคุณวฒุิ
ภายนอกเพือ่พฒันา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

ภายใน 
ธันวาคม 2556 

ประธาน
หลักสูตร 

แลวเสร็จ - 

1.2 ปรับวธิีการสอนดานการดนตรี
และเพลงสําหรับเด็กปฐมวยั 
เนนการฝกปฏิบัตจิริง 

ภายใน 
ธันวาคม 2556 

ประธาน
หลักสูตร 

แลวเสร็จ - 

2. ขอเสนอในการพฒันาหลกัสูตร 
  2.1 ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร  (จํานวนหนวยกิต  รายวิชาแกน  รายวชิาเลือก) 
  1) ควรปรับหลักสูตรใหมีการเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง โดยปรับลดจํานวนหนวยกิต ให
เหลือเพียง 1.5 หรือ 2 หนวย เพื่อใหสามารถเรียนไดทุกเทอม 
  2) ควรปรับโครงสรางชั่วโมงการสอน จาก 3 ชั่วโมง ตอเนื่อง เปน 1.30 ชั่วโมง 2 ครั้ง ใน 1 
สัปดาห 
 2.2 ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
  1) ควรลดเนื้อหาวิชา 2717413  ประเด็นและแนวโนมทางการศึกษาปฐมวัย เนื่องจากมีการ
บรรยายปริมาณมากไป ใหนิสิตมีเวลาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียนมากขึ้น 
  2) ใหมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในวิชา 2717111  วัฒนธรรมและการเลนในการศึกษา           
ปฐมวัย เปน 1-2 แหง ตอภาคการศึกษา 
 2.3 กิจกรรมการพฒันาคณาจารยและบคุลากรสายสนับสนุน 
  1) พัฒนาเทคนิคการสอนใหอาจารย 
  2) สงอาจารยไปฝกอบรมการใชโปรแกรมบรหิารสํานักงาน (Office Management) เวอรชั่นใหม 
  3) อบรมบคุลากรสายสนับสนนุใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานท่ีเหมาะสมกับการทํางาน 
  4) อบรมการใชภาษาอังกฤษสาํหรับการส่ือสารใหบุคลากรสายสนับสนนุ 
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3. แผนปฏิบติัการใหมสาํหรับป  2557 

แผนปฏบิตัิการ 
วนัท่ีคาดวาจะ
ส้ินสุดแผน 

ผูรับผิดชอบ 

แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 2756422   
การวิจบัปฏบัิติการในชั้นเรยีน 

31 พฤษภาคม 2558 อ.ดร.อุไรมณี 

แผนการจัดตัง้งบประมาณเพิ่มเติม ในการเชิญ 
วิทยากรมาใหความรูเก่ียวกบัการปฏิบตัิในรายวิชา 

30 กันยายน 2559 ประธานหลักสูตร 

 
อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร : 
1) รองศาสตราจารย ดร .ศศิวิมล ประกอบกิจ ลายเซ็น: …………………….. วันท่ีรายงาน: 26 เมษายน 2557 
2) ผูชวยศาสตราจารย ดร .มณีวรรณ บุญชู ลายเซ็น: …………………….. วันท่ีรายงาน: 26 เมษายน 2557 
3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุกัญญา พิมลมาศ ลายเซ็น: …………………….. วันท่ีรายงาน: 26 เมษายน 2557 
4) อาจารย ดร. อุไรมณี บุญดิลก ลายเซ็น: …………………….. วันท่ีรายงาน: 26 เมษายน 2557 

 
  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร    รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ ธีรานิวัฒน      
 

ลายเซ็น:__________________________  วันท่ีรายงาน 26 เมษายน 2557 

 
เห็นชอบโดย    รองศาสตราจารย ดร.พิชติ วงศกลุชัย    (หัวหนาภาควิชา) 

 
ลายเซ็น:__________________________  วันท่ี: 26 เมษายน 2557 

 
เห็นชอบโดย    รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย เกียรติรุงเรือง (คณบดี) 

 
ลายเซ็น:    __________________________          วันที:่ 26 เมษายน 2557 

 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่บการศึกษาในปที่ประเมิน 
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง  หลักเกณฑการเสนอรายชื่อผูทรงคณุวุฒิเปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ 

ของสถาบันอุดมศึกษาในกาํกับของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

------------------------------ 
 

      เพ่ืออนุวัตติามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาในกาํกับของรัฐ เกี่ยวกับการสรรหา
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิทีต่องสรรหาจากรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ  

                    คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๒  จึงมีมติกําหนดหลกัเกณฑการเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของ
สถาบันอุดมศกึษาในกํากบัของรัฐ ดังนี้ 

  ขอ ๑  ประกาศฉบบัน้ีใหใชบังคับไดตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๒  ประกาศนี้ใชสําหรบัสถาบันอุดมศกึษาในกํากบัของรัฐที่กฎหมายกําหนดให
กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตองสรรหาจากรายชื่อผูทรงคุณวฒิุที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ 

  ขอ ๓  ผูทรงคุณวุฒิที่จะเปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิของสถาบันอุดมศกึษาใน
กํากับของรัฐ ตองเปนผูที่สามารถอุทิศเวลาและยินดีทีจ่ะปฏิบตัิหนาที่กรรมการสภาสถาบัน  ประสาน/
เชื่อมโยงกบัคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และมีคณุลักษณะ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

(ก) เปนผูสนใจและมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบอุดมศึกษา 
          (ข) เปนผูที่ไดรับการยอมรับนับถือในวงวิชาการหรือวชิาชีพในสาขาตาง ๆ   
   (ค) เปนผูมีผลงานหรือเคยปฏิบตัิงานที่แสดงใหเห็นถึงการเปนผูมีความรู ความ 
เขาใจ มีความเชี่ยวชาญหรอืมีประสบการณเกี่ยวกบัการกําหนดนโยบายการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
การบริหารสถาบันอุดมศึกษา และการกํากับ ติดตามการบริหารสถาบันอุดมศึกษา เชน การบริหารจัดการ 
การติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพ เปนตน 

  ขอ ๔  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรรหาผูทรงคุณวฒิุที่มีคุณลักษณะ  
ตามขอ ๓ นําเสนอที่ประชมุคณะกรรมการการอุดมศกึษาพิจารณาใหความเห็นชอบกอนจัดทําเปนบัญชี
รายชื่อผูทรงคณุวุฒิเพ่ือใชประกอบการพจิารณาเสนอรายชื่อใหสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรฐัสรรหา
เปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  

  ขอ ๕  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเสนอรายชื่อผูทรงคุณวฒิุ         
จํานวน ๓ คน  จากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบตามขอ ๔  
โดยคํานงึถึงองคประกอบของกรรมการสภาสถาบนัผูทรงคุณวุฒิ และคุณสมบตัขิองกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
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 ๒ 
 

ตามขอบังคบัสภาสถาบันอุดมศึกษาในกาํกับของรัฐน้ัน ๆ เสนอประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบเสนอรายชือ่ผูทรงคุณวฒิุดังกลาวใหสถาบันอุดมศกึษาในกํากบัของรัฐ 
สรรหาเปนกรรมการสภาสถาบันผูทรงคณุวุฒิ  

      ขอ ๖  เม่ือประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ
ตามขอ ๕  ใหแจงรายชื่อผูทรงคุณวุฒิดังกลาวใหสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐดําเนินการตอไป 

      ขอ ๗ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการใหเปนไปตามประกาศนี ้

     

ประกาศ  ณ  วันที่    ๘    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 
 

      (ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช) 
                      ประธานกรรมการ 
                                                             คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1066



  หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)   

ของสถาบันอุดมศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

โดยที่ เปนการสมควรกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
(ตอเนื่อง)  ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนในสังกัดของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาในกํากับของรัฐ  อาศัยอํานาจตามความใน 
มาตรา  ๘  มาตรา  ๑๖  และมาตรา  ๔๑  (๔)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในการประชุมคร้ังที่  ๓/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๓  จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๓ ใหสถาบันอุดมศึกษารับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
(ปวส.)  หรืออนุปริญญา  หรือเทียบเทา  เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (๔  ป)  ตามหลักเกณฑ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  ต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

ขอ ๔ สถาบันอดุมศึกษาที่จะจัดใหมีการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  
ใหดําเนินการไดเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ  (ปฏิบัติการ)  ตามบัญชีแนบทาย
ประกาศนี้ 

ขอ ๕ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  หรือมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่ กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่จะพิจารณาดําเนินการ  และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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บัญชีรายช่ือปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/สายวิชาชีพ  (ปฏิบัติการ) 
ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ตอเน่ือง) 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเน่ือง) 
ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
...................................................... 

 
1.  ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 
2.  ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
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ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๑)/ ว ๖๙๐                        สํานักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา 
         ๓๒๘ ถนนศรอียุธยา เขตราชเทว ี
         กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐  
 

       ๘  มิถุนายน ๒๕๕๓  
 

เรื่อง  ซักซอมความเขาใจเก่ียวกบัการจัดการศกึษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 

เรียน   อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/เอกชน  
 

   ดวย ปรากฏขอเท็จจริงในปจจุบันวามีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทั้งของรัฐและเอกชน 
ไดเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบางหลักสูตร โดยการจางเหมาบริษัทเอกชนหรือ
นักวิชาการอิสระใหเปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนและบริหารหลักสูตรแทนโดยตกลงแบง
ผลประโยชนที่ไดระหวางกัน    
 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๓ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓ 
ไดพิจารณาแนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาขางตนแลวเห็นวา โดยหลักการทาง
กฎหมายถือวาการจัดการศึกษาเปนบริการสาธารณะอยางหนึ่งที่รัฐตองจัดใหกับประชาชนอยางทั่วถึง
และเปนธรรม โดยเฉพาะการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ กําหนดใหตองจัดในมหาวิทยาลยัหรือสถาบันอุดมศึกษาเทาน้ัน กรณีรัฐจึงจําเปนตองจัดตั้ง
สถาบันอุดมศกึษาขึ้นเพื่อเปนกลไกในการปฏิบัติภารกิจดังกลาวโดยไดมอบอํานาจใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเขามารวมดําเนินการดวย ดังนั้น สถาบันอุดมศกึษาของรัฐและเอกชนจึงมีหนาที่โดยตรงในการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพและมาตรฐานใหกับประชาชน แมปจจุบันกฎหมายการศึกษาแหงชาติได
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดําเนินการเองเพื่อความเปน
อิสระทางวิชาการและความคลองตัวตอการบริหารงานภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งทําใหสถาบนัอุดมศึกษายิ่งมีความตื่นตัวที่จะเปดสอนหลักสูตรใหมๆมากขึ้นโดยใชกลยทุธและวธิีการ
ที่หลากหลายเพ่ือการตอบสนองความตองการของผูเรียน เชน หลักสูตรสหกิจศึกษา เปนตน แตถึงกระนั้น 
สถาบันอุดมศกึษาก็ยังตองบริหารจัดการศึกษาโดยสถาบันเอง เพราะภารกิจเร่ืองนี้สถาบันอุดม ศึกษาไม
อาจมอบอํานาจชวงใหบุคคลใดดําเนินการแทนได ดังนั้น การที่สถาบนัอุดมศึกษาบางแหงทําสัญญาจาง
เหมาบริษัทเอกชนหรือนักวชิาการอิสระใหบรหิารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนแทนเพื่อนํา
ผลประโยชนที่ไดจากการจัดการศึกษาดังกลาวมาแบงกันน้ัน นอกจากจะเขาขายเปนกรณีที่สถาบัน 
อุดมศึกษาจัดการศึกษาโดยไมชอบดวยกฎหมายเน่ืองจากไมมีกฎหมายใหอํานาจแกสถาบันอุดมศึกษา 
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ทําเชนน้ันไดแลว สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือผูบริหารสถานศึกษาทีร่วมดําเนินการเชนนั้น ยังอาจถูก
ดําเนินคดีอาญาฐานปฏิบตัหิรือละเวนการปฏิบัติหนาทีโ่ดยมิชอบเพื่อใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนที่
มิควรไดอีกดวย  
   ในการน้ี คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใครขอความรวมมือมายังสภาหรือผูบริหาร
สถาบันอุดมศกึษาทุกแหงเพื่อสํารวจตรวจสอบวาในสถาบันมีการจัดการศึกษาในลักษณะเชนนี้บาง
หรือไม ประการใด หากมีก็ใครขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษายุติการดําเนินดังกลาวโดยทนัที และ
แจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน นับแตไดรับหนังสือฉบับนี้  
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและแจงผลใหทราบดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)   สุเมธ  แยมนุน 
(นายสุเมธ  แยมนุน) 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
 
 
สํานักนิติการ 
กลุมนิติการและคดี (นายธนู ขวัญเดช)  
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๓๐ 
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๖๐๙ 
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ที่ ศธ 0506(2)/ว 734 – ว 736            สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ 10400 

                           14  มิถุนายน  2553 

เรื่อง   การกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตและหลกัสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิต 
         ชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน 

เรียน   อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ 
 

ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ 5/2553 เม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 
2553 ไดพิจารณาเก่ียวกับการการกําหนดอาจารยประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกันแลว มีมติเห็นชอบการกําหนดแนวปฏิบัติใหอาจารย
ประจําหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงในสาขาวิชาเดียวกัน
เปนอาจารยประจําหลักสูตรชุดเดียวกันได เน่ืองจากหลักสูตรขางตนมีเน้ือหารายวิชาอยูในสาขาวิชา
เดียวกัน สอดคลองและตอเน่ืองกัน และเปนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเชนเดียวกัน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป จะขอบคุณยิ่ง 
 

(ลงชื่อ)   กําจร  ตติยกว ี
รองศาสตราจารยกําจร  ตติยกวี) (

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา                              
โทรศัพท 0-2610-5382                         
โทรสาร 0-2354-5530 , 0-2354-5481 
-------------- 
หมายเหตุ    แจงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ท่ี ศธ 0506(2)/ว 734  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2553 
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ที่ ศธ 0506(2)/ว 881- ว 883              สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ 10400 

                                 28 กรกฎาคม 2552           

เรื่อง  จํานวนและคุณสมบตัขิองอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร และ เรือ่งการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะ  

เรียน  อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรฐั/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ 

  ดวยคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2552 
ไดพิจารณาขอหารือจากสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา และขอหารือเร่ืองการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีขาด
คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพ่ือทําหนาที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
แลวเห็นสมควรกําหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองดังกลาวเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไปในแนวทาง
เดียวกันโดยสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ดังนี้ 

1. แนวปฏิบัติเร่ืองจํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

    1) หลักสูตรระดับปริญญาโท  อาจารยประจําหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน 
โดยตองมีผูทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน  สวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มิไดทําหนาที่เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอง
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นวาหลักสูตรใดควรมีอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือแสดงศักยภาพของหลักสูตรใหอยู
ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน 

2) หลักสูตรระดับปริญญาเอก  อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวนไมนอยกวา 5  คน 
โดยตองมีผูทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญา
เอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาศาสตราจารยในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน  สวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มิไดทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รอง
ศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทํา
วิจัยที่มิใชเปนสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หากสถาบันอุดมศึกษาเห็นวาหลักสูตรใด ควรมี                    
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อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติเชนเดียวกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อแสดงศักยภาพ
ของหลักสูตร ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน 
  2. การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่ขาดคุณสมบัติของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อใหทําหนาที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กําหนดแนว
ปฏิบัติดังนี้ 
                         สภาสถาบันสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ที่ขาดคุณสมบัติของอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อใหทําหนาที่อาจารยปรึกษาวิทยานิพนธรวมได  
ทั้งน้ี อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวตองเคยไดรับการแตงตั้งใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาน้ัน
เพ่ือใหทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมมากอนแลวไมนอยกวา 5 ป  
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏบิัตติอไป จะขอบคณุยิ่ง 
  

ขอแสดงความนับถือ 
 

(ลงชื่อ)   จิรณี  ตันติรัตนวงศ 
(นางสาวจิรณี  ตันติรัตนวงศ) 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา                              
โทรศัพท 0-2610-5382                         
โทรสาร 0-2354-5530 , 0-2354-5481 
-------------- 
หมายเหตุ แจงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ท่ี ศธ 0506(2)/ว 881  ลงวันที่  28  กรกฎาคม  2552 
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ที่ ศธ 0506(4)/ว 1220                    สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี 
     กรุงเทพฯ 10400 

                           29  กันยายน  2553 

เรื่อง   แนวปฏิบตัิการแตงตั้งผูเชีย่วชาญเฉพาะ 

เรียน   อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกํากับ 
 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ 
หรืออาจารยผู สอนในหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษาเปนกรณีๆ  ไป  โดยความเห็นของสภา
สถาบันอุดมศึกษาและตองแจงคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้ งนั้นดวย           
ความละเอียดทราบแลว นั้น 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ 9/2553 เม่ือวันที่ 2 กันยายน 2553 
ไดใหความเห็นชอบการกําหนดแนวปฏิบัติการเสนอรับทราบการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดเคยมีมติรับทราบการแตงตั้งบุคคลน้ันเปน
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะแลว เห็นสมควรใหบุคคลน้ันสามารถปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชี่ยวชาญเฉพาะนับตั้งแต
วันที่ไดรับการแตงตั้งเปนระยะเวลา 3 ป โดยมีเง่ือนไข ตองดูแลวิทยานิพนธในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ 
และเม่ือพนกําหนด 3 ปแลว ใหเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบอีกคร้ัง            
โดยผูเชี่ยวชาญทานนั้นๆ จะตองมีผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดําเนินการใหสอดคลองตามแนวปฏิบัติดังกลาวดวย     
จักขอบคุณยิ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)   กําจร  ตติยกว ี
(รองศาสตราจารยกําจร  ตติยกวี) 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา                              
โทรศัพท 0-2610-5454 โทรสาร 0-2354-5530 
-------------- 
หมายเหตุ แจงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ท่ี ศธ 0506(4)/ว 1221  ลงวันที่  29 กันยายน 2553  
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ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  วรรคสี่  มาตรา  ๑๒  (๔)  และ  (๘)  แหงพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ 
คนพิการ  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษานั้น 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสรมิการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ขอ ๔ ใหสถาบันอุดมศึกษาในทุกสังกัดมีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาในสัดสวนหรือจํานวน  

ที่เหมาะสมโดยใหคํานึงถึงประเภทของความพิการดวย  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด  และแจงคณะกรรมการเพื่อทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบวัน  
กอนเริ่มปการศึกษา  โดยเริ่มตั้งแตปการศึกษา  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

ขอ ๕ ใหสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก  เทคโนโลยีสิ่งอํานวย  
ความสะดวก  สื่อ  บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ  การจัดทําหลักสูตร  
การจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษ 
ของนิสิตนักศึกษาพิการแตละบุคคล  รวมถึงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  โดยใหนิสิตนักศึกษาพิการ
สามารถเขาถึง  และใชประโยชนไดตามความเหมาะสม 

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ใหสถาบันอุดมศึกษาที่รับ 
คนพิการเขาศึกษา  มีสิทธิไดรับคาเลาเรียน  คาบํารุง  คาธรรมเนียม  และคาใชจายอื่นจากสํานักงาน 
ตามจํานวนเงินที่ตองเรียกเก็บจากนิสิตนักศึกษาพิการ  หากสํานักงานไมสามารถดําเนินการไดใหสงเรื่อง
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ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการตอไป  ทั้งนี้  ไมเกินอัตรา
และรายการที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   สํานักงาน   หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ซึ่งรับผิดชอบกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ  หรือสถาบันอุดมศึกษา
อาจทําขอตกลงขอรับการสนับสนุนคาใชจายจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ได 

ขอ ๗ ใหสํานักงานรายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ตอคณะกรรมการ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ขอ ๘ ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการตามระเบียบนี้และมีอํานาจ
กําหนดแบบและวิธีปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

ประธานกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  กําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  และมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา

สําหรับคนพิการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงออกประกาศกําหนดประเภท

และหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เ ร่ือง  กําหนดประเภทและ

หลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ประเภทของคนพิการ  มีดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น 

(๒) บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน 

(๓) บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

(๔) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย  หรือการเคลื่อนไหว  หรือสุขภาพ   

(๕) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู 

(๖) บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา 

(๗) บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรม  หรืออารมณ 

(๘) บุคคลออทิสติก 

(๙) บุคคลพิการซอน 

ขอ ๓ การพิจารณาบุคคลที่มีความบกพรองเพื่อจัดประเภทของคนพิการ  ใหมีหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้   

(๑) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเห็น  ไดแก  บุคคลที่สูญเสียการเห็นต้ังแตระดับเล็กนอย

จนถึงตาบอดสนิท  ซ่ึงแบงเปน  ๒  ประเภทดังนี้ 

 (๑.๑) คนตาบอด  หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการเห็นมาก  จนตองใชส่ือสัมผัสและสื่อเสียง  

หากตรวจวัดความชัดของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลว  อยูในระดับ  ๖  สวน  ๖๐  (๖/๖๐)  หรือ  ๒๐  สวน  ๒๐๐  

(๒๐/๒๐๐)  จนถึงไมสามารถรับรูเร่ืองแสง   
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 (๑.๒) คนเห็นเลือนราง  หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการเห็น  แตยังสามารถอานอักษร
ตัวพิมพขยายใหญดวยอุปกรณเคร่ืองชวยความพิการ  หรือเทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก  หากวัด
ความชัดเจนของสายตาขางดีเมื่อแกไขแลวอยูในระดับ  ๖  สวน  ๑๘  (๖/๑๘)  หรือ  ๒๐  สวน  ๗๐  
(๒๐/๗๐)   

(๒) บุคคลที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ไดแก  บุคคลที่สูญเสียการไดยินต้ังแตระดับ   
หูตึงนอยจนถึงหูหนวก  ซ่ึงแบงเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

 (๒.๑) คนหูหนวก  หมายถึง  บุคคลที่สูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถเขาใจการพูด
ผานทางการไดยินไมวาจะใสหรือไมใสเคร่ืองชวยฟง  ซ่ึงโดยทั่วไปหากตรวจการไดยินจะมีการสูญเสีย
การไดยิน  ๙๐  เดซิเบลขึ้นไป 

 (๒.๒) คนหูตึง  หมายถึง  บุคคลที่มีการได ยินเหลืออยู เพียงพอที่จะไดยินการพูด   
ผานทางการไดยิน  โดยทั่วไปจะใสเคร่ืองชวยฟง  ซ่ึงหากตรวจวัดการไดยินจะมีการสูญเสียการไดยิน
นอยกวา  ๙๐  เดซิเบลลงมาถึง  ๒๖  เดซิเบล   

(๓) บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญา  ไดแก  บุคคลที่มีความจํากัดอยางชัดเจนในการ
ปฏิบัติตน  (Functioning)  ในปจจุบัน  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะ  คือ  ความสามารถทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑ
เฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญรวมกับความจํากัดของทักษะการปรับตัวอีกอยางนอย  ๒  ทักษะจาก  ๑๐  ทักษะ  
ไดแก  การสื่อความหมาย  การดูแลตนเอง  การดํารงชีวิตภายในบานทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ
กับผูอื่น   การรู จักใชทรัพยากรในชุมชน   การรู จักดูแลควบคุมตนเอง   การนําความรูมาใช 
ในชีวิตประจําวัน  การทํางาน  การใชเวลาวาง  การรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  ทั้งนี้ 
ไดแสดงอาการดังกลาวกอนอายุ  ๑๘  ป   

(๔) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย  หรือการเคลื่อนไหว  หรือสุขภาพ  ซ่ึงแบงเปน   
๒  ประเภท  ดังนี้ 

 (๔.๑) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย  หรือการเคลื่อนไหว  ไดแก  บุคคลที่มี
อวัยวะไมสมสวนหรือขาดหายไป  กระดูกหรือกลามเนื้อผิดปกติ  มีอุปสรรคในการเคลื่อนไหว   
ความบกพรองดังกลาวอาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท  โรคของระบบกลามเนื้อและกระดูก   
การไมสมประกอบ  มาแตกําเนิด  อุบัติเหตุและโรคติดตอ   

 (๔.๒) บุคคลที่มีความบกพรองทางสุขภาพ  ไดแก  บุคคลที่มีความเจ็บปวยเร้ือรังหรือ 
มีโรคประจําตัวซ่ึงจําเปนตองไดรับการรักษาอยางตอเนื่อง  และเปนอุปสรรคตอการศึกษา  ซ่ึงมีผลทําให
เกิดความจําเปนตองไดรับการศึกษาพิเศษ   
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  หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๕) บุคคลที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  ไดแก  บุคคลที่มีความผิดปกติในการทํางาน 
ของสมองบางสวนที่แสดงถึงความบกพรองในกระบวนการเรียนรูที่อาจเกิดข้ึนเฉพาะความสามารถ 
ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน  คือ  การอาน  การเขียน  การคิดคํานวณ  ซ่ึงไมสามารถเรียนรูในดาน 
ที่บกพรองได  ทั้งที่มีระดับสติปญญาปกติ 

(๖) บุคคลที่มีความบกพรองทางการพูดและภาษา  ไดแก  บุคคลที่มีความบกพรองในการ
เปลงเสียงพูด   เชน   เสียงผิดปกติ   อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ   หรือบุคคลที่มี 
ความบกพรอง  ในเร่ืองความเขาใจหรือการใชภาษาพูด  การเขียนหรือระบบสัญลักษณอื่นที่ใชในการ
ติดตอส่ือสาร  ซ่ึงอาจเกี่ยวกับรูปแบบ  เนื้อหาและหนาที่ของภาษา 

(๗) บุคคลที่มีความบกพรองทางพฤติกรรม  หรืออารมณ  ไดแก  บุคคลที่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนไปจากปกติเปนอยางมาก  และปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง  ซ่ึงเปนผลจาก  
ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู  อารมณหรือความคิด   
เชน  โรคจิตเภท  โรคซึมเศรา  โรคสมองเสื่อม  เปนตน   

(๘) บุคคลออทิสติก  ไดแก  บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบการทํางานของสมองบางสวน  
ซ่ึงสงผลตอความบกพรองทางพัฒนาการดานภาษา  ดานสังคมและการปฏิสัมพันธทางสังคม  และมี
ขอจํากัดดานพฤติกรรม  หรือมีความสนใจจํากดัเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยความผิดปกตินั้นคนพบได
กอนอายุ  ๓๐  เดือน   

(๙) บุคคลพิการซอน   ไดแก   บุคคลที่มีสภาพความบกพรองหรือความพิการมากกวา   
หนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ 

-------------------------------------------------------- 

  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
กระจายโอกาสทางการศึกษาและการสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหเขาถึง
การศ ึกษาในระดับอ ุดมศ ึกษา  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วา
ดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ไดกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ เพื่อเปนแนวทางการ
ดําเนินการใหแกสถาบันอุดมศึกษา โดยแนวทางดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในการประชุมคร้ังท่ี 1/2553 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2553 แลว ดังนี้ 

1) สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาตอในสถาบันในสัดสวนหรือจํานวนท่ี
เหมาะสม โดยใหคํานึงถึงความพรอมของสถาบันในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2) สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาที ่ร ับคนพิการ เข าศ ึกษา  มีส ิทธ ิได ร ับค า เล า เ ร ียน  ค า บําร ุง 
คาธรรมเนียม และคาใชจายอ่ืนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามจํานวนเงินท่ีตองเรียกเก็บ
จากนิสิต นักศึกษาพิการ หากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมสามารถดําเนินการได ใหสงเร่ือง
ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการตอไป ทั้งนี้ ไมเกินอัตราและ
รายการท่ีคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการกําหนด 

3) สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีออกขอกําหนดนโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการรับคนพิการ
เขาศึกษาตอในสถาบันใหสอดคลองกับแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคน
พิการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใชเปนแผนแมบทในการดําเนินการตามระเบียบ
คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับ
คนพิการ พ.ศ.2552  

 

/4) สภาสถาบันอุดมศึกษา… 
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4) สภาสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่กําหนดหลักเกณฑและวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเขา
เรียนของสถาบันเพื่อประกาศใชในแตละปการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย เปาหมายจํานวนรับ หลักเกณฑ 
เง่ือนไข และวิธีการรับคนพิการเขาศึกษาในสถาบัน ประเภทความพิการที่จะรับเขาศึกษา คณะ/สาขาวิชา
ที่จะเปดรับ วิธีการคัดเลือก หลักเกณฑเง่ือนไขและรายการคาใชจายตางๆ เปนตน และแจงประกาศรับคน
พิการเขาศึกษาตอในแตละปการศึกษาดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารวบรวมสง
คณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เพื่อทราบไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันกอนเริ่มป
การศึกษา โดยเร่ิมต้ังแตปการศึกษา 2553 เปนตนไป 

5) ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนการรับนิสิตนักศึกษาพิการ พรอมท้ังแผนงบประมาณเงิน
อุดหนุนการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีของสถาบัน สงไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือนมกราคมของทุกป 

6) สถาบันอุดมศึกษาท่ีรับคนพิการเขาศึกษาจะตองจัดใหมี ส่ิงอํานวยความสะดวก 
เทคโนโลยีส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ 
อยางเหมาะสม เพียงพอและสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแตละประเภท
ความพิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งหนวยงานเฉพาะข้ึนอยางเปนทางการ เพื่อเปนศูนยกลางในการ
ใหบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิตนักศึกษาพิการ พรอมท้ังจัดสรรบุคลากรปฏิบัติงาน  ท่ีมีทักษะพื้นฐาน
ในการใหบริการสนับสนุนคนพิการในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับจํานวนนิสิตนักศึกษาพิการของสถาบัน ท้ังนี้ 
ใหสถาบันอุดมศึกษาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการดังกลาวจากสํานักงบประมาณ
โดยตรงหรือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานในการปฏิบัติตาม
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการอยางนอยปละ
หนึ่งคร้ัง 
   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   13    มกราคม  พ.ศ. 2553 
 

 

        (นายสุเมธ  แยมนุน) 
      เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ 

หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๗  และมาตรา  ๑๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

 

ขอ ๑ การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหกระทําไดในกรณีที่มีการเปลี่ยน
วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดไวในขอกําหนด  โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต  และชื่อที่จะเปลี่ยนตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
(๒) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย  พระนามของพระราชินีหรือพระบรม

วงศานุวงศ  เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม  เวนแตเปนราชทินนามของตน  ของผูบุพการี  

หรือของผูสืบสันดาน  และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

1082



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๔) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับชื่อสกุลหรือชื่ออื่นใดที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย  
เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๕) ไมเหมือนหรือคลายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือหนวยงานของรัฐ 
(๖) ไมเปนชื่อที่อาจกอใหเกิดความสําคัญผิดวารัฐบาล  หนวยงานของรัฐของไทยหรือของ

ตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศเปนเจาของหรือผูดําเนินการ 
(๗) ไมมีลักษณะเปนการโฆษณาที่เกินจริง   
(๘) ไมขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐ 
(๙) ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ขอ ๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงคจะเปลี่ยนชื่อ  ใหอธิการบดีย่ืนคําขอตอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ  รกอ.  ๐๗  ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๓ เมื่อไดรับคําขอแลว  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบคําขอ   

หากปรากฏวาคําขอไมสมบูรณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน  ใหสงคืนผูย่ืนคําขอภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ขอ ๔ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ  ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา   

ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา   การขอเปลี่ยนชื่อไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขตามขอ  ๑  ใหคณะกรรมการแนะนําใหผู ย่ืนคําขอดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม  
หากผูย่ืนคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ  ใหถือวา 
ผูย่ืนคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อตอไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการขอเปลี่ยนชื่อเปนไปตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขตามขอ  ๑  ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้นได 

ในกรณีที่การขอเปลี่ยนชื่อซ่ึงผูย่ืนคําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง   ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรี   
ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ   

ขอ ๖ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหเปนไปตามแบบ  รกอ.  ๐๘  
ทายกฎกระทรวงนี้  และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๒ 
การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

 

ขอ ๗ การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
หรือวิทยาลัย  หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย  หรือจากวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันก็ได  และการเปลี่ยนเปนประเภทใดจะตองมีลักษณะสอดคลองกับประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย  สถาบัน  และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

ขอ ๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะขอเปลี่ยนประเภทตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปดดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหาปการศึกษา  และมีผูสําเร็จการศึกษาอยางนอยหนึ่งรุน 
(๒) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  ไดดําเนินการตามขอกําหนดถูกตองและครบถวน 

ทุกประการแลว   
(๓) ที่ดินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองมีลักษณะและเนื้อที่เปนไปตามกฎกระทรวง 

วาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใชเปนที่จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๔) ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบันหรือมหาวิทยาลัย  หรือจากสถาบัน

เปนมหาวิทยาลัย  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  จะตองมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่
ยอมรับไดตามหลักวิชาการดานการวิจัยในสาขาที่เปดสอน  อยางนอยสาขาวิชาละสามเรื่อง 

(๕) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท  จะตองไดรับการรับรองวิทยฐานะแลว 
(๖) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท  จะตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ

กลุมสถาบันตามที่กําหนดไวในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษาและระดับ
กลุมสาขาวิชาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) 

(๗) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท  จะตองมีความพรอมและมีศักยภาพ 
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   มาตรฐานการอุดมศึกษา   และเกณฑมาตรฐานที่ เกี่ยวของ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  โดยมีหลักฐานยืนยันวาสามารถดําเนินการดานกายภาพ  ดานวิชาการ  
และดานการเงินได 

(๘) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองกําหนดวา   จะเปนสถาบันอุดมศึกษาอยูในกลุม
สถาบันอุดมศึกษาใดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และกลุม
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดจะตองสอดคลองกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๙ การย่ืนคําขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต  โดยใหอธิการบดีย่ืนคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ  รกอ.  ๐๙  ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอแลว  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบคําขอ   
หากปรากฏวาคําขอไมสมบูรณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน  ใหสงคืนผูย่ืนคําขอภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ขอ ๑๑ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ  ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  การขอเปลี่ยนประเภทไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ใหคณะกรรมการแนะนําใหผู ย่ืนคําขอดําเนินการ
ปรับปรุงใหเหมาะสม  หากผูย่ืนคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือ  ใหถือวาผูย่ืนคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทตอไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการขอเปลี่ยนประเภทเปนไปตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได 

ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผูย่ืนคําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีไมอนุญาต
ใหเปลี่ยนประเภท 

ขอ ๑๓ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหเปนไปตามแบบ  รกอ.  ๑๐  
ทายกฎกระทรวงนี้  และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

หมวด  ๓ 
ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสูญหายหรือถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ  ใหอธิการบดีย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทตามแบบ  รกอ.  ๑๑  หรือ  รกอ.  ๑๒  ทายกฎกระทรวงนี้ 
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หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท  ใหใชแบบใบอนุญาต 
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท  มีขอความวา  “ใบแทน”  ดวยหมึกสีแดงไวที่ดานหนา
ตรงมุมบนดานขวา 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
       (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนญุาตใหเปล่ียนช่ือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
   
        

เขียนท่ี .......................................... 

วันท่ี .. เดือน ....................... พ.ศ. .... 

  ๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................ 

  ๒. มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหเปล่ียนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จาก ........................................................ เปน ....................................................... 

 

  ๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปล่ียนช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเร่ิมดําเนินการตามนั้นแลว 
 

  ๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 
 (๑) เหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนช่ือ 
 (๒) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําส่ังโอนใบอนุญาต (ถามี) 

 (๓) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต    

 (๔) สําเนาใบอนุญาตเปล่ียนช่ือ/ประเภท (ถามี)  

 (๕) รายงานการประชุมสภาสถาบันท่ีมีมติเห็นชอบใหเปล่ียนช่ือ 
 (๖) หากเปนช่ือพระราชทานตองมีเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดรับพระบรม 

ราชานุญาตแลว    

     
       (ลายมือช่ือ) ...................................... ผูยื่นคําขอ 

              (    ) 
              อธิการบด ี...................................... 

รกอ. ๐๗
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รกอ. ๐๘ 

 
 

ใบอนุญาตใหเปล่ียนช่ือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    

 
ท่ี ../.... 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ .ศ .  ๒๕๔๖  รั ฐมนตรีว าการกระทรวงศึ กษา ธิการ  โดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา อนุญาตให................................................................................ 

ตั้งอยูท่ี................................................................................................................ 

เปล่ียนช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน........................................................................... 
 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี .. เดือน .........................พ.ศ. .... เปนตนไป 

ใหไว ณ วนัท่ี .. เดือน ............... พ.ศ. …. 

 
.......................................... 

                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
       (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนญุาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   
        

เขียนท่ี .......................................... 

วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

  ๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ....................................... 

  ๒. มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จาก ........................................................... เปน .............................................................. 

  ๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเร่ิมดําเนินการตามนั้นแลว 
  ๔.  พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 
 (๑) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําส่ังโอนใบอนุญาต (ถามี) 
 (๒) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต  
 (๓) สําเนาใบอนุญาตเปล่ียนช่ือ/ประเภท (ถามี)  

 (๔) ขอกําหนดเดิม ๑ ชุด 
 (๕) ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมาอยางนอยสามป 

 (๖) หลักฐานการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือสิทธิการเชาท่ีดินตามมาตรา ๑๒ แหง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีลักษณะและเนื้อท่ีตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อท่ีท่ีดิน ท่ีจะใชเปนท่ีจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 (๗) ผลงานวิจัยในกรณี ท่ีเปล่ียนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบันหรือ

มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัย 
 (๘) สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 (๙) โครงการขอเปลี่ยนประเภท ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพ 

โดยจัดทําเปนแผนหาป ประกอบดวย แผนกายภาพ แผนวิชาการ และแผนการเงิน 

รกอ. ๐๙ 
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๒

กรณีสถานท่ีตั้งหลักและสถานท่ีจัดหาเพ่ิมเติมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีขอ

เปล่ียนประเภทที่ไมไดติดตอเปนผืนเดียวกันตองแสดงแผนการใชพ้ืนท่ีและแผนการเช่ือมโยงสถานท่ี

ท่ีไมเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา 
 (๑๐) รายงานการประชุมสภาสถาบันท่ีมีมติเห็นชอบใหเปล่ียนประเภท 

 (๑๑) รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 (๑๒) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  

     
 
       (ลายมือช่ือ) ...................................... ผูยื่นคําขอ 
              (    ) 
          อธิการบดี ...................................... 
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รกอ. ๑๐ 
 

 
 

ใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    

 
ท่ี ../.... 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อนุญาตให......................................................................................................................... 

ตั้งอยูท่ี............................................................................................................................. 

เปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน......................................................................... 
 

  ท้ังนี้ ตัง้แตวนัท่ี .......... เดือน ............................พ.ศ. …. เปนตนไป 

ใหไว ณ วนัท่ี .. เดือน ............... พ.ศ. …. 

 
      ……………………….. 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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รกอ. ๑๑ 

เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
           (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

 

เขียนท่ี .......................................... 

วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

 

๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ............................................... 

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ....................................... 

๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนญุาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

เอกชนจาก ...................................................... เปน ..................................................... 
๓. พรอมกับคําขอนี ้ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 

(๑) เหตุผลประกอบการขอ 

(๒) ใบแจงความวาใบอนญุาตสูญหาย หรือ 

(๓) ใบอนญุาตเปล่ียนประเภทท่ีถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคญั (ถามี) 

 

(ลายมือช่ือ) ...................................... ผูย่ืนคําขอ 

(                                ) 

อธิการบด ี....................................... 
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รกอ. ๑๒ 

เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
         (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปล่ียนช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

เขียนท่ี .......................................... 

วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ............................................... 

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................ 

๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนญุาตใหเปล่ียนช่ือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

จาก ................................................................... เปน ......................................................... 

๓. พรอมกับคําขอนี ้ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 

(๑) เหตุผลประกอบการขอ 

(๒) ใบแจงความวาใบอนญุาตสูญหาย หรือ 

(๓) ใบอนญุาตเปล่ียนช่ือท่ีถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี) 

 

(ลายมือช่ือ) ...................................... ผูย่ืนคําขอ 

(                               ) 

อธิการบด ี...................................... 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหการเปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  โดยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
วาดวย  มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตัง้คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  (ฉบับที ่๔)  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_________________________ 

 

  ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
คณาจารยในสถาบันอุดมศกึษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐  ไดกําหนดวิธกีาร
ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ และกําหนดเรื่องการอุทธรณ กรณีผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวชิาการไมอยูในเกณฑที่
คณะกรรมการกําหนดไวนัน้  เน่ืองจากบัดนี้คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษาไดมีมติ
เห็นชอบใหแกไขเพิ่มเติมในเรื่องดงักลาวแลว   เพื่อใหการปฏิบัตใินเร่ืองการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการเปนมาตรฐานเดียวกัน   จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔(๔)  และมาตรา ๔๘  แหง
พระราชบญัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑  ใหใชระเบียบน้ี นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๒  ใหเพ่ิมความตอไปนี้ เปนวรรคหา ของขอ ๘.๑.๓ ในระเบยีบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐  ดังนี้ 

  “ในกรณีการพจิารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมิน 
ผลงานทางวชิาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ทีมี่ผลการประเมิน
เปนเอกฉันทวาคุณภาพของผลงานทางวชิาการของผูขอกําหนดตําแหนงอยูในเกณฑหรือไมอยูในเกณฑที่ 
คณะกรรมการกําหนดนั้น  สภาสถาบันอาจกําหนดการยกเวนการประชุมไวในขอบังคับของสภาสถาบัน      
โดยใหถือเอาผลการประเมินดังกลาวเปนผลการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการก็ได”   

  ขอ ๓  ใหยกเลิก หมวดที่ ๖ การอุทธรณ ขอ ๑๘  และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“หมวดที่ ๖ 
การทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวชิาการ 

______________ 
  ขอ ๑๘  กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไมอยูในเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด  ผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิจารณาตอสภาสถาบัน และสามารถ
เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาไดไมเกินสองครั้ง  โดยแสดงเหตุผลทางวชิาการสนับสนุนและการขอทบทวน
ดังกลาว  แตละครั้งใหยื่นเรื่องไดภายในเกาสิบวนั นับแตวันที่รับทราบมติ   
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 - ๒ - 
 
   เม่ือสภาสถาบันไดรับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการแลว   
ใหสงคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการพิจารณา เม่ือคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
มีความเห็นประการใดใหเสนอตอสภาสถาบันวินิจฉยั และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันเปนที่สดุ          

 ขอ ๑๘/๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ดําเนินการดังนี้  

  (๑)   การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง  

           (ก)  ในกรณีทีเ่ห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวชิาการ จะมีมติ  
ไมรับการพิจารณาก็ได 

   (ข)  ในกรณีทีเ่ห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการ ใหมีมติ        
รับไวพิจารณา  โดยมอบคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงนั้น 

  (๒)  การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 

   (ก)  ในกรณีทีเ่ห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงไมมีเหตุผลทางวชิาการหรือ         
มิไดชี้แจงขอโตแยงโดยมีเหตุผลเพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไมรับพิจารณาก็ได 

   (ข)  ในกรณีทีเ่ห็นวาคําชี้แจงขอโตแยงมีเหตุผลทางวิชาการและไดชีแ้จง
เหตุผลเพ่ิมเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หน่ึง ใหแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม  เพ่ือพิจารณาคําชี้แจงขอโตแยงและผลงาน
ทางวิชาการของผูขอกําหนดตําแหนง  ทัง้นี้  ใหประธานคณะกรรมการผูทรงคณุวฒิุเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทําหนาที่เปนประธาน 

 ขอ ๑๘/๒ กรณีมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ใหสถาบันจายเงินสมนาคุณกรรมการสําหรับการทบทวน
ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แตงตั้งเพ่ิมนั้นดวย  

 ขอ ๑๘/๓ สภาสถาบันอาจพิจารณาเฉพาะคําชี้แจงขอโตแยงของผลงานทางวชิาการ       
ทุกประเภททีคุ่ณภาพไมอยูในเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดเทานั้น  หากผูขอกําหนดตาํแหนงมีผลงานทาง
วิชาการใหมเพ่ิมเติม หรือมีการแกไขผลงานเดิม  กรณีนีจ้ะตองดําเนินการเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการใหม และใหถือวาวนัที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่มเติมหรือวนัที่ยื่นขอแกไขผลงานเดิมเปนวันเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการใหม 

 ขอ ๑๘/๔ กรณีมีปญหาที่จะตองวินิจฉัยตามหมวดนี้ ใหสภาสถาบันเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  
และใหคําวินิจฉัยของสภาสถาบันเปนที่สดุ 
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 ขอ ๑๘/๕ การเสนอขออุทธรณและการพิจารณาคําอุทธรณผลงานทางวิชาการที่ดําเนินการ
อยูกอนวันที่ประกาศฉบับนีมี้ผลบังคบัใช  ใหดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย
มาตรฐานหลกัเกณฑและวธิีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๐  ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๐ ตอไปจนแลวเสร็จ” 

  

ประกาศ ณ วนัที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

(ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑและวธิีการสอบสวนอธกิารบดีสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
------------------------- 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘  แหงพระราชบญัญัติสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  และมติคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงกําหนดหลักเกณฑ และวธิีการ
สอบสวนอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้ 
 

  ขอ ๑ เม่ืออธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดถูกกลาวหาหรือความปรากฏตอสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนวาขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๔๑  หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัตติาม
มาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๗  หรือขอบังคับหรือขอกําหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือดําเนินการกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลกัษณะที่อาจเปนภัยอยาง
รายแรงตอความมั่นคงหรือความปลอดภยัของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือดําเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือปลอยใหผูอ่ืนกระทําการใดๆ ที่ทําให
การจัดการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมมีคุณภาพทางวชิาการหรือ ไมมีมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
โดยมีหลักฐานตามสมควร ใหสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน 
 

  ขอ ๒ คณะกรรมการสอบสวนตองมีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคน โดยตองประกอบ 
ดวยผูทรงคุณวุฒิทางกฎหมายอยางนอยหนึ่งคน และตองมีกรรมการมารวมประชุมอยางนอยสามคน จึงจะ 
เปนองคประชมุ 
  การแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหแตงตั้งจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่สภา
สถาบันอุดมศกึษาเอกชนกาํหนด  
 

  ขอ ๓ ผูถูกกลาวหามีสิทธิคดัคานกรรมการสอบสวน  โดยทําเปนลายลักษณอักษรแสดง
เหตุผลแหงการคัดคานอยางชัดเจน และใหยื่นคัดคานตอสภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสิบหาวันนับแตวัน
ทราบคําสั่ง 
  ในกรณีที่ผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวนเห็นวาตนมีเหตุความไมเปนกลางในการปฏิบัติ
หนาที่อันอาจถูกคัดคาน ใหผูนั้นรายงานตอสภาสถาบนัอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป 

  ขอ ๔ คณะกรรมการสอบสวนตองพิจารณาและรวบรวมพยานหลักฐานที่จําเปนแกการพิสูจน
ขอเท็จจริงและตองแจงขอกลาวหาเปนลายลักษณอักษรพรอมพยานหลักฐานที่สนบัสนุนขอกลาวหา ใหผู
ถูกกลาวหาทราบดวย  
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 ขอ ๕ ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวนใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่
ประธานกรรมการสอบสวนไดรับทราบคําสั่ง ในกรณีที่สอบสวนไมแลวเสร็จสามารถขยายระยะเวลาไดอีก
หนึ่งครั้งไมเกินหกสิบวัน 
  การขยายเวลาการสอบสวน ใหประธานกรรมการสอบสวนยื่นคําขอขยายตอนายกสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนเพื่อพิจารณาขยายกอนสิ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง และใหรายงานสภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเพื่อทราบ 
 

  ขอ ๖ ในการสอบสวนที่ผูถูกกลาวหาตองมาปรากฏตัวตอคณะกรรมการสอบสวน ผูถูกกลาวหา
มีสิทธินําทนายความหรือทีป่รึกษาของตนเขารวมฟงการสอบสวน  
   ถาผูถูกกลาวหาไมมาปรากฏตัวตามวรรคหนึ่งโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ใหคณะกรรมการ
สอบสวนดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอนตอไปได 
    

 ขอ ๗ การบันทึกคําพยานและรายงานการสอบสวนตองทําเปนลายลกัษณอักษร 
  
 ขอ ๘ ใหสภาสถาบันอุดมศกึษาออกขอบังคับวาดวยการสอบสวนพจิารณาเพื่อถอดถอน
อธิการบดีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และขั้นตอน ของการสอบสวนพิจารณาในการคุมครองสิทธิของ 
ผูถูกกลาวหาใหมีมาตรฐานไมต่ํากวาที่กําหนดไวในประกาศนี ้
 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗    กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 
 
 

(ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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หลักเกณฑเก่ียวกับการอนุญาตใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษ 
ในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน... 

 
1. อนุมัติหลักการใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เปนผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทางไปสอน

พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งเปนอาจารยผูสอนพิเศษ หรือ
อาจารยที่ปรึกษา ณ สถาบนัเทคโนโลยีแหงเอเชียได  โดยใหขออนุญาตตอหัวหนาสวนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจทีส่ังกัด  และใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจพิจารณาอนุญาตไดตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ี ไมควรเกิน  4 หนวยชั่วโมงสอนตอสัปดาห และใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตนสังกัดตดิตาม
ความตองการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและหรือเอกชนเปนระยะ หากปรากฏวาสถาบันการศึกษาไม
มีความจําเปนตองอาศัยผูสอนจากขาราชการในสังกัด ก็ใหระงับการอนุญาตดังกลาว 

2. คาตอบแทนการสอนพิเศษและหรือคาใชจายในการเดินทาง ใหเบิกจายที่หนวยงาน 
ผูรับประโยชน 

3. หามขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจใชเวลาราชการไปสอนพิเศษในโรงเรียน 
เอกชน เวนแตกรณีดังตอไปน้ี 

     3.1 อนุมัติใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจใชเวลาราชการไปสอนพิเศษใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตการศึกษา 2, 3 และ 4 ได โดยขออนุญาตตอหัวหนาสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจที่สังกัด และใหหัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจพจิารณาอนุญาตไดตามความเหมาะสม 
แตทั้งน้ีไมเกิน  4 หนวยชั่วโมงสอนตอสัปดาห 

     3.2 อนุมัติหลักการใหขาราชการครูและขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่
เปนผูทรงคุณวฒิุและมีประสบการณในการสอน ไปสอนพิเศษในโรงเรียนเอกชนตามพระราชบญัญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ในเวลาราชการได โดยใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุญาตไดตามความ
เหมาะสม  แตทั้งน้ี ตองไมเกิน  4 หนวยชั่วโมงสอนตอสัปดาห และใหกระทรวงศกึษาธิการติดตามความ
ตองการของภาคเอกชนเปนระยะ หากปรากฏวาภาคเอกชนไมมีความจําเปนตองอาศัยผูสอนจากภาครัฐ
แลว ใหกระทรวงศึกษาธิการเสนอยกเลิกการอนุญาตดังกลาว 

         4. อนุมัติในหลักการใหขาราชการไปชวยสอนในบางโรงเรียนไดในกรณีดังตอไปน้ี 

   4.1 ใหขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปชวยสอนพิเศษ ณ โรงเรียนอายุรเวท
วิทยาลัย (ชีวกโกมารภัจจ) ในเวลาราชการ 

   4.2 ใหขาราชครูและขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทีเ่ปนผูทรงคุณวฒิุ และ 
มีประสบการณในการสอนไปชวยสอนในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ 
 
หมายเหตุ    ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0216/12750 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2538 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(มติ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 4/2553 วันท่ี 1 เมษายน 2553) 
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ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๒.๓)/ว ๓๕๙-๓๖๐           สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                                                                                 ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา ราชเทว ี
                                                                             กรุงเทพมหานคร  ๑๐๔๐๐ 
 

                     ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
 

เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัตติอนิสิตนักศึกษา 
 

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาชองรัฐ/เอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาลัยสงฆ 
 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติ   
    ตอนิสิตนักศึกษา 

 ๒. คําอธิบายนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัตติอนิสิตนักศึกษา 
 

  ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหมีการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษา ใหสถาบันอุดมศึกษา
ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความ
คลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษาตาม
กฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาน้ันๆ ทั้งนี้ เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการตอไปได นั้น  
 

ผลของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ดังกลาวทําใหสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงสามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพอันสงผลตอเนื่องใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศ
มีความเจริญกาวหนาขึ้น ในอีกดานหนึ่งผลของการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาระดับอุดมศึกษากลับทําใหเกิดปญหาเรื่องคุณภาพอันมีสาเหตุเน่ืองมาจากการที่
สถาบันอุดมศึกษาบางแหงที่ไดรับการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษายังขาดความ
รับผิดชอบตอสังคม เชน การที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปดดําเนินการหลักสูตรการเรียน  
การสอนโดยไมไดรับอนุมัติจากสภาสถาบัน หรือการที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปด
ดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งโดยไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน         
ที่กําหนด หรือการที่สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปดดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอน    
โดยไม จัดให มีอาจารยประจําหลักสูตรให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา หรือการที่
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สถาบันอุดมศึกษาบางแหงเปดดําเนินการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยไมคํานึงถึงเกณฑ
มาตรฐานขององคกรวิชาชีพตางๆ จนทําใหผูสําเร็จการศึกษาไมสามารถนําคุณวุฒิที่ไดไปใช  
ในการประกอบวิชาชีพได เปนตน  

 

การจัดการศึกษาโดยไมคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ดังกลาวทําใหนิสิตนักศึกษาไดรับความเดือดรอนเสียหายมากจนบางรายยากที่จะแกไขหรือ
เยียวยาได ทั้งน้ี เน่ืองจากการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาที่ใชระยะเวลานาน     
โดยกอนที่นิสิตนักศึกษาจะไดรูวาสถาบันอุดมศึกษาที่ตนศึกษาอยูนั้นจัดการศึกษาไมเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาและเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะไมสามารถนําคุณวุฒิที่ไดไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดก็เสียเวลาศึกษาไปกวาสองถึงสามปแลว เปนตน และเพื่อเปนการแกไขปญหา
ดังกลาว รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึง
ปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษาขึ้นเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการศึกษาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับนิสิตนักศึกษา รวมทั้งเปนมาตรการหนึ่งในการคุมครองนิสิตนักศึกษา
ผูรับบริการทางการศึกษา โดยมุงหวังที่จะใหเกิดความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ความรักใครเมตตา     
รวมตลอดถึงความเขาใจอันดีระหวางอาจารยกับลูกศิษยอันจะชวยใหสามารถลดจํานวนปญหา
ความขัดแยงระหวางสถาบันอุดมศึกษากับนิสิตนักศึกษาลงได  

 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงใครขอสงประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา มาเพ่ือโปรดทราบ
และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๑-๒) 

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย 
จักขอบคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
ลงนาม      กําจร  ตติยกว ี
   (รองศาสตราจารยกําจร  ตติยกวี) 

        รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
         ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
สํานักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
กลุมกฎหมาย 
โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๒๖ 
โทรสาร  ๐๒๓๕๔ ๕๖๐๙ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏบิตัิตอนิสตินักศกึษา 

----------------------------------------- 
 

  โดยท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษา
จัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนิสิตนักศึกษา และเปนมาตรการในการคุมครอง
สิทธินิสิตนักศึกษา โดยมุงหวังใหเกิดความเขาใจ ลดความขัดแยง และนําไปสูการมีมาตรฐานใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ประกอบกับมาตรา ๑๒ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิตนักศึกษา         
ไวดังตอไปน้ี  

๑. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับขอมูลเก่ียวกับการจัด
การศึกษาที่เปนความจริงและถูกตอง เชน การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดยหนวยงาน
ของรัฐและสภาวิชาชีพที่เก่ียวของ รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนปจจุบัน 
คาใชจายและระยะเวลาในการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตน   

๒. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เก่ียวของ เชน เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระ ดับปริญญาต รี  เกณฑมาตรฐานหลัก สูตรระ ดับบัณฑิตศึกษา  เปนตน 
สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษานั้น
จะตองรับผิดชอบตอนิสิตนักศึกษาผูเสียหายในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น 

๓. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับบริการ และสวัสดิการ รวมทัง้
ไดรับการดูแลสวัสดิภาพระหวางอยูในสถานศึกษา เชน บริการดานสุขภาพ บริการใหคําปรึกษา 
และแนะแนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
เปนตน  

๔. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดย
ตองเปนระบบที่ทําใหนิสิตนักศึกษาสามารถไดรับคําแนะนํา ทั้งในดานความรูทางวิชาการและ
คุณธรรมในการดําเนินชีวิตควบคูกัน  

๕. สถาบันอุดมศึกษาพึงใหโอกาสนิสิตนักศึกษาไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับ    
ผลการศึกษา เชน การใหโอกาสนิสิตนักศึกษาดูคําตอบขอสอบของตนที่ผูตรวจไดตรวจและให
คะแนนแลว เปนตน 
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๖. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาอยางเสมอภาคเทา
เทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม
ขัดตอบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ  

๗. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาที่เปนคนพิการตามกฎหมายวา
ดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับประเภทของความพิการ
โดยไมเสียคาใชจาย รวมทั้งไดรับบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ตามกฎหมาย 

๘. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการ
โดยอิสระ รวมทั้งไดมีสวนรวมในการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับ        
ที่เก่ียวกับนิสิตนักศึกษา 

๙. ในการดําเนินการทางวินัยแกนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับหลักนิติธรรม  
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

ลงนาม       ชินวรณ บุณยเกียรติ 
 (นายชินวรณ บุณยเกียรติ) 

       รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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คําอธิบาย 
 นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัตติอนิสิตนักศึกษา 

     
 

  1. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับขอมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษา 
ที่เปนความจริงและถูกตอง เชน การรับรองปริญญา การรับรองคุณวุฒิโดยหนวยงานของรัฐและสภา
วิชาชีพที่เก่ียวของ รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรที่เปนปจจุบัน คาใชจายและ
ระยะเวลาในการศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตน   

คําอธิบาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 56 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชน    

ในการไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น และพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มาตรา 9 และมาตรา 11 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูและขอขอมูล
ขาวสารราชการ ดังน้ัน นิสิตนักศึกษาจึงมีสิทธิไดรับทราบ เขาถึง ตรวจดู และขอขอมูลหรือขาวสารท่ี
อยูในความครอบครองของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในฐานะที่ เปนหนวยงานของรัฐ รวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพ่ือประโยชนสาธารณะหรือเพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลทั่วไปตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  

ในการนี้สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับขอมูลเก่ียวกับการจัด
การศึกษาที่เปนความจริงและถูกตองเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยและพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังกลาว  

2. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เปนตน สถาบันอุดมศึกษาใดจัด
การศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา สถาบันอุดมศึกษานั้นจะตองรับผิดชอบตอนิสิตนักศึกษา
ผูเสียหายในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้น 

คําอธิบาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ไดบัญญัติคํานิยามคําวา 

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงคและ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการ
สงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 9     
ไดบัญญัติใหกระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทตองมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา 
และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ไดบัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และมาตรา 48 ไดบัญญัติใหสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือใหการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตรการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
และจะตองจัดใหนิสิตนักศึกษาทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพทั่วกัน หากสถาบันอุดมศึกษาแหงใด 
จัดการศึกษาไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาหรือจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับการศึกษาอยางไมมี
คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาก็จะตองรับผิดชอบในผลแหงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนิสิตนักศึกษาตาม
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539 และตามกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

3. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับบริการ และสวัสดิการ รวมทั้งไดรับ
การดูแลสวัสดิภาพระหวางอยูในสถานศึกษา เชน บริการดานสุขภาพ บริการใหคําปรึกษา และแนะ
แนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน  

คําอธิบาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา ขอ 2. ข. ตัวบงชี้ (1) 

กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลอง  
กับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมโดยใหความสําคัญกับการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนแบบผูเรียนเปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง     
ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมินและใชผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผูเรียนและการบริหารจัดการ
หลักสูตร ตลอดจนมีการบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน
การสอน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ขอ 
14 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยใหทุกหลักสูตรกําหนด
ระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประเด็นหลัก 4 
ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุน และการให
คําแนะนํานิสิตนักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 
ขอ 15 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยใหทุกหลักสูตร
กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยประเด็นหลัก 
4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การสนับสนุน และการให
คําแนะนํานิสิตนักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต ประกาศกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ พ.ศ. 2552 ขอ 4 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไดตามเง่ือนไขที่
กําหนดซ่ึงรวมถึงการจัดส่ิงสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถาน
ที่ตั้ง การจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนิสิต
นักศึกษา และบริการดานอ่ืนให มีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในท่ีตั้ ง การจัด
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา มีความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยาง
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เพียงพอ และกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2551 ขอ 4 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไดตามเง่ือนไขที่กําหนด
ซึ่งรวมถึงการจัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง  
การจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนิสิตนักศึกษา 
และบริการดานอ่ืนใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ตั้ง การจัดสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการจัดการศึกษา มีความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ 

การท่ีนิสิตนักศึกษาเขามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ถือวานิสิตนักศึกษาอยูใน
ฐานะผูใชบริการสาธารณะดานการศึกษาจากรัฐ โดยอยูในความคุมครองดูแลของสถาบันอุดมศึกษา   
เปนระยะเวลายาวนานจนกวาจะสําเร็จการศึกษา ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดใหมีระบบ
สนับสนุนและชวยเหลือนิสิตนักศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการและเกณฑ
มาตรฐานการศึกษาท่ีเก่ียวของตามขางตน เชน  การจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะ
แนวอาชีพ  การจัดบริการสวัสดิการนิสิตนักศึกษา รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัด
การศึกษาใหมีลักษณะเปน Campus life มีความปลอดภัย และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเพียงพอ
และถูกตองตามหลักสุขลักษณะ เชน หองสมุด หองนํ้า โรงอาหาร การรักษาความปลอดภัย เปนตน 
และหากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
สถาบันอุดมศึกษาน้ันก็จะตองจัดใหนิสิตนักศึกษาไดรับบริการและสวัสดิการ รวมทั้งไดรับการดูแล
สวัสดิภาพระหวางอยูในสถานที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งน้ัน เชน บริการดานสุขภาพ บริการให
คําปรึกษา และแนะแนวอาชีพ สวัสดิการหอพัก และระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เปนตน ให เปนไปตามมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ งตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 
และกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
ดวย 

4. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยตองเปน
ระบบที่ทําใหนิสิตนักศึกษาสามารถไดรับคําแนะนํา ทั้งในดานความรูทางวิชาการและคุณธรรมในการ
ดําเนินชีวิตควบคูกัน  

คําอธิบาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ไดบัญญัติใหการจัด

การศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาไวเปน 3 ดาน 
ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา มาตรฐานดาน
การสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู โดยดานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตกําหนดไววา บัณฑิต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจ มีความ
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สํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ไดกําหนดคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชาตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและ
ตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรม จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทาง
ปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  เม่ือพิจารณาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แลวจะเห็นไดวา การปฏิรูปการศึกษามีจุดมุงหมาย        
ใหผูเรียนมีความรูคูคุณธรรม และโดยที่สถาบันอุดมศึกษาเปนสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี     
มีความรู รักสูงาน บัณฑิตที่สําเร็จจากสถาบันอุดมศึกษาจะตองแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัย 
ความซ่ือสัตย มีคุณธรรม จริยธรรม โดยผานกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาใหเปนผูมีสติปญญา 
วิสัยทัศน ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได สถาบันอุดมศึกษาจึงควรจัดให
มีระบบอาจารยที่ปรึกษาขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการใหคําแนะนําปรึกษาแกนิสิตนักศึกษา และใชยึดถือ
ปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกันทุกคณะและทุกชั้นป ใหนิสิตนักศึกษาไดศึกษาจนประสบความสําเร็จ การ
จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสมตามความมุงหมายของการปฏิรูป
การศึกษาตอไป 

5. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับ 
ผลการศึกษา เชน การจัดใหนิสิตนักศึกษามีโอกาสขอดูคําตอบขอสอบของตนที่ผูตรวจไดตรวจและ      
ใหคะแนนแลว เปนตน 

คําอธิบาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 56 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชน    

ในการไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงาน 
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น มาตรา 78 ไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินนโยบายดานการ
บริหารราชการแผนดินโดยจัดระบบงานราชการและงานของรัฐเพ่ือใหการจัดทําและการใหบริการ
สาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวม  
ของประชาชน พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 และมาตรา 11 ได
บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเขาตรวจดูและขอขอมูลขาวสารราชการ และคณะกรรมการ
วินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารไดเคยมีคําวินิจฉัย ที่ สค 37/2550 วินิจฉัยวา “ใบสงเกรด “ร” เปน
ขอมูลขาวสารของราชการที่อยูในความครอบครองของมหาวิทยาลัย.....ซึ่งโดยปกติมหาวิทยาลัย
จะตองติดประกาศขอมูลดังกลาวไวใหนักศึกษาผูเขาสอบเขาตรวจดูคะแนนได ดังน้ัน ใบสงเกรด “ร” 
จึงเปนขอมูลขาวสารที่เปดเผยได  

เม่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารตามขางตน
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แลว จะเห็นไดวา นิสิตนักศึกษามีสิทธิไดรับทราบ เขาถึง ตรวจดู และขอขอมูลหรือขาวสารที่อยูใน
ความครอบครองของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในฐานะที่ เปนหนวยงานของรัฐ รวมทั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในฐานะที่เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหใชอํานาจในทางปกครองได  

ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษาใหเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสตรวจสอบ
ขอมูลเก่ียวกับผลการศึกษา เชน การจัดใหนิสิตนักศึกษามีโอกาสขอดูคําตอบขอสอบของตนที่ผูตรวจได
ตรวจและใหคะแนนแลว เปนตน  

6. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม
กัน ไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ  

คําอธิบาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 30 ไดบัญญัติวางหลักความเสมอภาคไว

วา การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเร่ืองถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได และโดยที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดการศึกษาดวยความรับผิดชอบ
ที่มีตอสังคม สถาบันอุดมศึกษาจะตองยึดหลักการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและจัดสรรโอกาสทางการ
ศึกษาอยางเปนธรรม ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองจัดใหมีการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมกัน ไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

7. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาที่เปนคนพิการตามกฎหมายวาดวย 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับประเภทของความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย รวมทั้งไดรับบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรแปลจาก 
สื่อสิ่งพิมพเปนอักษรเบรลลและจากอักษรเบรลลเปนสิ่งพิมพ โปรแกรมคอมพิวเตอรผานจอภาพ 
แวนขยายสําหรับบุคคลสายตาเลือนราง หนังสือเสียง เปนตน  

คําอธิบาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 วรรคสองและวรรคสาม 

บัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการวา การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซ่ึงมีความบกพรองทางรางกาย   
จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือ
บุคคลซ่ึงไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและ
โอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ การศึกษาสําหรับคนพิการใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบ
ความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับส่ิงอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ 
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และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 
2551 มาตรา 5 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของคนพิการไว ดังน้ี (1) ไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย
ตั้งแตแรกเกิดหรือพบความพิการจนตลอดชีวิตพรอมทั้งไดรับเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก     
สื่อ บริการ และความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา (2) เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา ระบบ
และรูปแบบการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความตองการจําเปน
พิเศษของบุคคลน้ัน (3) ไดรับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู การทดสอบทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคลองกับความตองการจําเปน
พิเศษของคนพิการแตละประเภทและบุคคล และนอกจากพระราชบัญญัติสองฉบับดังกลาวแลว 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ ขอ 1 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีหนาที่รับคนพิการเขาศึกษาตอ
ในสถาบันในสัดสวนหรือจํานวนที่เหมาะสม และขอ 6 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาที่รับคนพิการเขา
ศึกษาจะตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการอยางเหมาะสม เพียงพอและสอดคลองกับความตองการ
จําเปนพิเศษของนิสิตนักศึกษาพิการแตละประเภทความพิการ โดยสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้ง
หนวยงานเฉพาะขึ้นอยางเปนทางการ เพ่ือเปนศูนยกลางในการใหบริการทางการศึกษาสําหรับนิสิต
นักศึกษาพิการ ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหนิสิตนักศึกษาที่เปนคนพิการตามกฎหมายวาดวย
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ ไดรับการศึกษาที่เหมาะสมกับประเภทของความพิการโดยไมเสีย
คาใชจาย รวมทั้งไดรับบริการส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

8. สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพรงานวิจัยตามหลักวิชาการโดยอิสระ 
รวมทั้งไดมีสวนรวมในการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับ ที่เก่ียวกับนิสิต
นักศึกษา 

คําอธิบาย 
อเล็กซานเดอร แอสติน (Alexander W. Astin, 1984) ศาสตราจารยทางดานการ

อุดมศึกษา แหงมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแองเจอลิส (University of California, Los Angeles) 
กลาววา การมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา ไดแก การมีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการ การมีสวนรวม 
ในกิจกรรมนิสิตนักศึกษา และการมีสวนรวมในลักษณะการชวยงานอาจารย จะสงผลตอการพัฒนา
นิสิตนักศึกษาได แนวคิดในการพัฒนานิสิตนักศึกษาดังกลาวสอดคลองกับหลักกฎหมายของประเทศ
ไทย ไดแก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 45 ซึ่งบัญญัติรับรองเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นของบุคคลไววา บุคคลยอมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ 
การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน มาตรา 50 บัญญัติรับรองเสรีภาพในการศึกษาไววา 
บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร
งานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับการคุมครอง และมาตรา 78 ไดบัญญัติใหรัฐตองดําเนินนโยบาย
ดานการบริหารราชการแผนดินโดยจัดระบบงานราชการและงานของรัฐเพ่ือใหการจัดทําและการ
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ใหบริการสาธารณะเปนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชน ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจึงจะตองจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีสวนรวม และมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร
งานวิจัยตามหลักวิชาการโดยอิสระ และนอกจากการจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมีสวนรวม และมีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็นทางดานวิชาการดังกลาวแลว สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดใหนิสิตนักศึกษาไดมี
สวนรวม และมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการออกกฎ ประกาศ ระเบียบ ขอกําหนด และขอบังคับ   
ที่เก่ียวกับนิสิตนักศึกษา เพ่ือเปนการสงเสริมประชาธิปไตย และปลูกฝงแนวคิดเก่ียวกับการใหความ
เคารพตอกฎหมายหรือกติกาตางๆ ของบานเมือง 

9. ในการดําเนินการทางวินัยแกนิสิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการให
สอดคลองกับหลักนิติธรรม  

คําอธิบาย 
  ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต ไดกลาวไวในหนังสือคําอธิบาย
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวา หลักนิติธรรมเปนหลักการปกครองโดยกฎหมาย
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอเอกชนแตละคน และเปนธรรมตอประโยชนสวนรวม อาจจําแนก
สาระสําคัญของหลักนิติธรรมได ดังนี้             

(1) การปฏิบัติตามกฎหมายของทุกองคกรของรัฐ ไมวาจะเปนองคกรที่ใชอํานาจทาง
นิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ โดยแตละองคกรจะมีขอบเขตขอจํากัด
ของการใชอํานาจตางๆ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน และจะไมมีองคกรใดมี
อํานาจเหนือกฎหมาย 

(2) หลักการแบงแยกอํานาจ เพ่ือมิใหอํานาจรวมอยูในบุคคลเดียวกันจนเกิดการใช
อํานาจโดยไมมีการคานและดุลกัน อันจะเปนการเปดชองใหเกิดการใชอํานาจ
โดยมิชอบโดยงาย 

(3) การมีกฎหมายที่ดี ไดแก มีความชัดเจน มีความแนนอนม่ันคง มีความม่ันคงแหง
สิทธิ และมีขึ้นเพ่ือความดีของสังคม และความดีนั้นยอมทําใหสมาชิกในสังคมทุก
คนไดรับประโยชนและการปฏิบัติที่เปนธรรม 

(4) การชอบดวยกฎหมายของการปกครอง ในการปกครองฝายปกครองจะไดรับมอบ
อํานาจในการใชบังคับกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนมหาชนและประโยชนเอกชน 
ดังนั้น ในการใชอํานาจใดๆ ตอเอกชน รัฐบาลจะตองมีกฎหมายเปนฐานในการใช
อํานาจนั้นได และตองใชอํานาจนั้นใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎหมาย การ
ใดที่ทําไปไมถูกตองตามกฎหมายจะตองถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อใหการเปนไปโดย
ชอบดวยกฎหมาย หรือกอใหเกิดความรับผิดเพ่ือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
ตอเอกชน 
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(5) ความรับผิดของรัฐ ในกรณีที่รัฐกอใหเอกชนคนใดเสียหายในการปฏิบัติหนาที่ 
หรือในการรักษาประโยชนมหาชนอันใดที่จําตองทําใหเอกชนคนใดเสียหาย     
รัฐจะตองชดใชเยียวยาความเสียหายนั้นใหตามที่เปนธรรม 

(6) การมีสิทธิฟองคดีตอศาล การใชอํานาจทุกประเภทจะตองอยูในขอบเขตของ
กฎหมาย จึงจะตองมีการตรวจสอบทางกฎหมายโดยองคกรอิสระเพ่ือใหม่ันใจได
วามีการปฏิบัติตามกฎหมายจริง การฟองคดีตอศาลในกรณีที่เห็นวามีการใช
อํานาจผิดกฎหมาย จึงเปนสิ่งจําเปนเพ่ือเปนหลักประกันสําหรับสังคมที่ยึดหลัก
นิติธรรม 

(7) การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของเอกชน สิทธิเสรีภาพของประชาชนตองไมถูก
ลิดรอนโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือโดยไมมีการเยียวยาอยางเปนธรรม 

อาจารยโอภาส  เขียววิชัย กลาวไวในเอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการ
พัฒนานักบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยวา วินัย หมายถึง ขอบัญญัติที่วางไวเปนหลักกํากับ
พฤติกรรมและ มีมาตรการสําหรับควบคุมความประพฤติและการกระทํา เพ่ือใหสามารถรักษาความ
เปนระเบียบเรียบรอย อันจะทําใหกิจการตางๆ ดําเนินไปดวยดี กอใหเกิดผลดีและเปนไปตาม
วัตถุประสงคหรือเจตนารมณของหนวยงาน 

 
เม่ือพิจารณาความหมายของหลักนิติธรรมและวินัยตามขางตนแลว จะเห็นไดวา     

หลักนิติธรรมเปนหลักการปกครองโดยกฎหมายเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอเอกชนแตละคน      
และเปนธรรมตอประโยชนสวนรวม และวินัยของนิสิตนักศึกษามีขึ้นเพ่ือเปนหลักกํากับพฤติกรรมของ
นิสิตนักศึกษา เพ่ือใหสามารถรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย อันจะทําใหกิจการตางๆ ของสถาบัน 
อุดมศึกษาดําเนินไปดวยดี กอใหเกิดผลดีและเปนไปตามวัตถุประสงคหรือเจตนารมณของสถาบัน 
อุดมศึกษา โดยจะตองมีมาตรการสําหรับดูแลความประพฤติและการกระทํา กลาวคือ หากนิสิต
นักศึกษาผูใดมีความประพฤติและการกระทําที่ไมถูกตองหรือไมเหมาะสม นิสิตนักศึกษาผูนั้นก็จะตอง
ไดรับการดูแลควบคุมพฤติกรรมความประพฤติเพ่ือแกไขปรับปรุงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เม่ือสําเร็จ
การศึกษาแลวจะไดเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม
ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การแกไขปรับปรุงพฤติกรรมความ
ประพฤติ เชน ถูกตัดคะแนนความประพฤติ หรือถูกพักการเรียน เปนตน และเมื่อมีเหตุที่
สถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการทางวินัยกับนิสิตนักศึกษา นอกจากสถาบันอุดมศึกษาจะตอง
ดํา เ นินการให เปนไปตามกฎหมายด วยความเปนธรรมตามหลัก นิติ ธรรมข างตนแล ว 
สถาบันอุดมศึกษาจะตองยึดหลักเมตตาธรรมประกอบดวย 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
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กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/หลกัเกณฑ/แนวปฏิบัติ ที่ถกูยกเลิกทัง้ฉบับ และปรับเพ่ิม/ยกเลิกขอความ 

กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/หลกัเกณฑ/แนวปฏิบัต ิ ยกเลิก/เพ่ิมเตมิ 

๑. กฎกระทรวง 
ออกตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ 
๑. กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
              (ตั้งแต ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 
 
 
๒. ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบตั ิ
ออกตามพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจดัการศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  
สวนที่ ๒ 
๒. ประกาศ ระเบียบ และแนวปฏิบตัิทีเ่กีย่วของ 
ออกตามพระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑. ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง มาตรฐาน 
หลักเกณฑ และวิธีการแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชนใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 

 
 
 
ยกเลิก ... กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 
 
 
 
 

 
ยกเลิก....ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
การจัดการศกึษาหลักสูตรระดับปริญญาตร ี(ตอเนือ่ง) 
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 
 
 
 
 

ปรับเพ่ิม/ยกเลิกขอความ ..ในระเบียบคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาวาดวยมาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการ
แตงตั้งคณาจารยในสถาบันอดุมศึกษาเอกชนใหดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐  
     ๑. ใหเพ่ิมขอความ เปนวรรคหา ของขอ ๘.๑.๓  
     ๒. ใหยกเลิก หมวดท่ี ๖ การอุทธรณ ขอ ๑๘ และ
ใหใชความใน หมวดท่ี ๖ การทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ แทน 
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